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Voorwoord 
Dynamiek, vrije vormen en 
vernieuwende bouwmethoden hebben 
mij vanaf het eerste moment dat ik met 
architectuur in aanraking kwam 
beziggehouden. De drang naar het 
spelen met vloeiende vormen en het 
vervaardigen daarvan met behulp van 
vernieuwende methoden en materialen 
hebben mij gedreven bij alles wat ik 
deed. Het werken met behulp van de 
computer is daarbij onontkoombaar. 
Deze heeft dus ook gedurende mijn 
gehele afstudeerperiode een zeer 
belangrijke rol gespeeld. 
Dit verslag is een samenvatting van al 
mijn activiteiten, werkzaamheden, 
producten, ontdekkingen en ervaringen 
tijdens het afstudeertraject. 
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Het afstudeeratelier van René van Zuuk 
omvat feitelijk twee delen, waarvan het 
tweede deel weer kan worden opgesplitst in 
twee sub-onderdelen. De twee delen hebben 
samen een overkoepelend thema. 

Het thema is "structuren en patronen". Om 
gewend te raken aan het werken met 
structuren en patronen is een aantal 
vakoefeningen geïntroduceerd, zoals het 
analyseren van structuren binnen gebouwen en 
binnen natuurlijke vormen, het bestuderen van 
Fractals, SelfSimilarity en natuurlijke vervorming 
(materiaalverkenning) en het nagaan van de 
werkwijze van architecten die veel met 
structuren hebben gewerkt, zoals Frei Otto en 
Bodo Rasch (Form Finding). 

Het eerste deel is het project Serpentine 
Gallery. Het M4 project, de Serpentine Gallery, 
is te zien als een voorbereiding op het 
afstudeerproject M5-6. De Serpentine Gallery, 
een kunstinstelling gevestigd in het Hyde Park in 
Londen, nodigt jaarlijks een internationaal 
gerenommeerde architect uit voor het ontwerpen 
van een paviljoen op hun landgoed. Dit paviljoen 
wordt gezien als een unieke manier om 
hedendaagse architectuur onder de aandacht van 
het grote publiek te brengen. 

Het tweede deel is de wereldtentoonstelling van 
2008. Deze vindt plaats in de stad Zaragoza, in 
noordelijk Spanje en zal worden gesitueerd op de 
Ranilles Meander; een tot op heden onbebouwd 
gebleven landtong aan de rivier de Ebro. De 
thematiek van de expo, water en duurzame 
ontwikkeling, is een reactie op de slinkende 
olievoorraden, de ontwikkelingen in de richting 
van alternatieve krachtbronnen en het te snel 
consumeren van de natuurlijke grondstoffen van 
de wereld. Naar aanleiding van dit thema is 

besloten de Expo op een dusdanige wijze vorm te 
geven dat hergebruik van de paviljoens tot de 
mogelijkheden behoort. 
Hoewel de Expo met deze thematiek naadloos 
aansluit op de meest recente Expo thema's valt 
desondanks niet te ontkennen dat de nadruk 
meer lijkt te liggen op het promoten van de 
Spaanse regio Aragon en het op de kaart zetten 
van de stad Zaragoza dan op de gebruikelijke 
zelfprofilering van de deelnemende landen 
middels technologische hoogstaande paviljoens 
en esthetische krachtpatserij. Deze traditie 
heeft namelijk plaats moeten maken voor een 
nieuw concept waarbij de landen in grote, 
overkoepelende paviljoens worden 
samengevoegd al naar gelang hun eco
geografische kenmerken om aldaar te exposeren 
over water en duurzame ontwikkeling. 
Daarnaast lijkt de poging tot hergebruik van de 
Expo een te zware stempel te drukken op het 
Masterplan, wat heeft geleid tot een 
vergevorderde vorm van gevelarchitectuur, een 
gebrek aan identiteit en een enigszins banale 
poging tot integratie van het plan in de 
aanwezige natuurlijke omgeving. 
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De twee sub-onderdelen zijn: 

1. Maak tezamen met het gehele atelier een 
ontwerp voor het gehele terrein van de 
wereldtentoonstelling. 

2. Maak individueel een ontwerp voor een 
gebouw op dit terrein. De functie hiervan is 
tweeledig: 
Een Expopaviljoen tijdens de 
wereldtentoonstelling 
Een bruikbare functie na de 
wereldtentoonstelling 

Het Masterplan van de Expo van 2008 is door het 
atelier bestudeerd en vervolgens gemodificeerd. 
Doel van de modificatie was om het naar een 
hoger niveau te tillen en de thematiek achter de 
Expo een duidelijkere en meer overtuigende rol 
te laten spelen. 
Post-Expo gebruik van de paviljoens als culturele 
campus en de implementatie van het Masterplan 
in het bestaande landschap en Zaragoza's 
stedelijke structuur, zijn uitgangspunten 
geworden waaraan het nieuwe plan is 
opgehangen. Middels de culturele campus 
verkreeg ieder paviljoen een gespecificeerde 
hergebruikfunctie, wat de complexiteit van de 
opgave deed toenemen. 
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Voordat we met het afstudeerproject 
begonnen, heeft ieder van ons zich verdiept 
in de betekenis van structuren en patronen. 
Dit thema zou namelijk een bepalende rol 
gaan spelen tijdens het vervolg van ons 
afstudeertraject. 
Om bekend te raken met de gedachten 
achter ontwerpen met structuren en 
patronen hebben we een aantal opdrachten 
gedaan. Daarvoor was het van belang om te 
onderscheiden wat precies structuren en 
patronen zijn. Een patroon kan namelijk een 
structuur zijn die inzicht verschaft in een 
bepaalde gecompliceerde structuur, 
daarmee het grensvlak tussen structuur en 
patroon opzoekende. Een patroon kan 
echter ook een tweedimensionale afbeelding 
met een grote mate van repetitie zijn. 
Het raakvlak is te vinden in de overgang. Als 
een patroon van tweedimensionaal naar 
driedimensionaal wordt vertaald, dan wordt 
het een structuur. 

Fig. 1.1 Een patroon 

Fig. 1.2 Van patroon naar structuur 

Fig. 1.3 De structuur gegenereerd uit het 
patroon van Fig. 1.1 
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Gedurende de eerste weken hebben we 
ondermeer onderzoek gedaan naar 
structuren van natuurlijke objecten, zoals 
planten, groenten en schimmels, maar ook 
naar kunstmatige begrippen als fractals. 

Het idee was nu om vanuit één bepalende 
ontwerpgedachte het paviljoen te maken. 
Deze gedachte omvat het denken in 
structuren en patronen, waarbij repetitie 
het sleutelwoord is. Deze repetitie hoeft 
niet direct betrekking te hebben op 
materialen of elementen. Het kan 
bijvoorbeeld ook een repetitie van 
handelingen of parameters zijn. Het gevolg 
hiervan is dat de ontwerper een beperking 
opgelegd krijgt, die het noodzakelijk, maar 
daardoor tevens mogelijk, maakt om elke 
stap in het ontwerpproces nauwkeurig te 
evalueren. Het resultaat zal een ontwerp 
zijn dat niet alleen conceptueel sterk is, 
maar dat tevens door de repetitie van 
elementen beter realiseerbaar is. 
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2.1 Algemeen 

Als wordt gewerkt met repetities van 
handelingen en parameters, kan de 
computer vaak uitkomst bieden. Daar waar 
de architect voorheen nog was overgegeven 
aan schetspapier, de tekentafel en 
maquettes, komen er door de opkomst van 
de computer steeds meer gereedschappen 
bij. Het gebruik van CAD-pakketten als 
digitale tekentafel is daar een bekend 
voorbeeld van. Maar de computer kan meer. 
Veel meer. Het is niet alleen een 
typemachine of een tekentafel. Het is een 
krachtige rekenmachine met schijnbaar 
onbegrensde mogelijkheden, waar 
geleidelijk aan ook architecten de grenzen 
van opzoeken. Het is mogelijk om binnen de 
digitale gereedschappen die er momenteel 
voor architecten beschikbaar zijn, eigen 
ontwerpgerichte functies te schrijven. Door 
middel van programmeren met de taal die 
voor het betreffende pakket voorhanden is, 
kunnen zelfs hele programma's worden 
gemaakt die een serie van handelingen 
afhankelijk van elkaar uitvoeren. Door het 
introduceren van variabelen, ook wel 
parameters genoemd, wordt het mogelijk 
om kleine wijzigingen snel door te voeren, 
om vervolgens deze wijzigingen te 
analyseren. 

In een ontwerp bestaan relaties tussen 
verschillende onderdelen. Deze relaties 
kunnen variabel zijn. Zo kan een deur van 
één meter breed precies in het midden van 
een vijf meter lange wand geplaatst zijn. 
Wat gebeurt er als de wand één meter 
langer zou worden? Blijft de deur in het 
midden van de wand, of blijft hij op twee 

meter van de linker of de rechter zijde? 
Waarschijnlijk heeft de deur een relatie met 
de ruimte die er achter ligt. De woonkamer 
bijvoorbeeld, waarvan de indeling mee is 
veranderd toen de wand één meter langer 
werd. 

Dergelijke relaties zouden met 
computerprogramma's gedefinieerd kunnen 
worden. Bij wijzigingen wordt dan duidelijk 
welke elementen er nog meer wijzigen. 

Maar het kan nog verder gaan. De computer 
zou ook gebruikt kunnen worden als 
vormgever. Als actieve assistent bij het 
creatieve ontwerpproces. De computer kan 
ons in staat stellen om constructies te 
maken, die voorheen ondenkbaar waren. 
Doordat de computer in staat is om 
complexe geometrische vlakken wiskundig 
te definiëren, waardoor het zelfs mogelijk is 
om machines aan te sturen, die kunnen 
snijden, frezen, walsen, buigen et cetera. 
Dit laatste is het aspect van de computer 
dat mij het meeste interesseert. 

Tijdens mijn afstuderen heb ik mij gericht 
op het ondersteunen van het creatieve 
ontwerpproces met behulp van de 
computer. Door mijn ontwerpmethodiek te 
baseren op structuren en herhalingen werd 
het mogelijk om dit te realiseren. 



2.2 Macro's 

In de architectuur wordt meestal gebruik 
gemaakt van CAD (Computer Aided Design) 
programma's. Ik zal mijn voorbeelden hier 
op betrekken. 
De meest eenvoudige toepassingsvorm van 
repetitie binnen een CAD-programma, is het 
meermaals kopiëren van een object over 
gelijke afstanden. Dit wordt een 'array' 
genoemd. Deze functie wordt al 
geavanceerder als deze vermenigvuldiging 
plaatsvindt langs een tweedimensionaal 
gekromde lijn, of langs een dubbel 
gekromde lijn. Als de objecten vervolgens 
ook nog afhankelijk van een variabele, zoals 
de hoeveelheid kopieën, verschaald, 
geroteerd of gebogen kunnen worden , wordt 
de toepassing al gecompliceerder. 

Fig. 2 .1 Arrays 

De snelle evolutie uit het bovengenoemde 
voorbeeld geeft aan dat, wanneer in 
dezelfde lijn wordt doorgedacht, de 

mogelijkheden voor automatisering in het 
ontwerpproces bijzonder omvangrijk zijn. 
Wanneer het gaat om een sequentie van 
handelingen die onafhankelijk van elkaar 
zijn, is het mogelijk om een macro te 
maken. Een macro is feitelijk niets anders 
dan het automatisch achter elkaar uitvoeren 
van een aantal commando's dat beschikbaar 
is in het CAD-pakket. Een voorbeeld 
daarvan is het doorsnijden van een object 
op gezette hoogtes en het verplaatsen van 
elke snede naar een andere plaats. De grote 
beperking van cammand scripts, want zo 
worden deze macro's ook wel genoemd, is 
dat de handelingen slechts onafhankelijk 
van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Het 
is niet mogelijk om variabelen te gebruiken 
en het is tevens niet mogelijk om 
wiskundige formules toe te passen. Het 
script wordt van boven naar onder gelezen 
en aan het einde stopt het simpelweg . 

2.3 Visual Basic 

Om handelingen afhankelijk van elkaar te 
kunnen maken en om variabelen te kunnen 
gebruiken, moeten we gebruik maken van 
een diepgaandere technologie dan cammand 
scripting. De tooi die we gebuiken is het 
programmeren in de taal Visual Basic 

. I 

h1erna VB genoemd . De meeste CAD-
pakketten hebben deze functionaliteit 
ingebouwd. 
Het programmeren in deze taal is 
grotendeels gestandaardiseerd . Het 
merendeel van de functies en commando's 
en methoden is voor elke applicatie 
hetzelfde. Daarnaast heeft elke applicatie 
met VB-functionaliteit een reeks van 
methoden die specifiek zijn voor dat pakket. 
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Een VB-script heeft een heldere en 
rechtlijnige opbouw. Elk object en elke 
waarde, alles wat gebruikt wordt in het 
script, is een variabele. Deze variabelen 
worden in het script als eerste gedefinieerd. 
Vervolgens kunnen met deze variabelen 
handelingen worden verricht. Deze 
handelingen zijn bijvoorbeeld het tekenen 
van een object op basis van ingevoerde of 
gegenereerde waarden. De invoer kan door 
middel van vragen of lijsten van de 
gebruiker verkregen worden. Het script zal 
vervolgens de handelingen gaan uitvoeren. 
Het bijzondere is dat de taal beschikt over 
een enorme reeks wiskundige 
gereedschappen. Zo is het mogelijk om 
vergelijkingen te maken en voorwaarden te 
stellen. Tevens beschikt deze taal over 'flow 
control'. Dat het mogelijk maakt om vooruit 
en achteruit door het script te gaan en 
bepaalde handelingen te herhalen, maar 
bijvoorbeeld telkens met andere variabelen. 

Een heel eenvoudig voorbeeld hiervan is het 
script voor het trekken van een lijn: 

Dim arrStart, arrEnd 
arrStart = Rhino.GetPoint("Start of fine") 
lf IsArray(arrStart) Then 
arrEnd = Rhino.GetPoint("End of fine") 
lf lsArray(arrEnd) Then 
Rhino.AddLine arrStart, arrEnd 
End lf 
End If 

Of dit voorbeeld, waarin de afstand tussen 
twee punten wordt gegeven: 

Dim arrPoint I, arrPoint2, dbiDistance 
arrPoint I = Rhino.GetPoint("First point") 
lflsArray(arrPointl) Then 
arrPoint2 = Rhino.GetPoint("Second point") 
If IsArray(arrPoint2) Then 
dbiDistance = Rhino.Distance(arrPointl, arrPoint2) 
lf dbiDistance <> vbNull Then 
Rhino.Print "Distance: " & CStr(dbiDistance) 
End lf 
End lf 
End If 

Nu is het bijvoorbeeld mogelijk om 
meerdere afstanden met elkaar te 
vergelijken en berekeningen uit te voeren. 
Dit kunnen eenvoudige sommen zijn, maar 
ook gecompliceerde berekeningen zoals 
goniometrische functies. 
Door de enorme reeks aan commando's, 
functies en methodes met elkaar te 
combineren zijn de mogelijkheden 
eindeloos. 
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3.1 Inleiding 

In de Kensington Gardens in Hyde Park 
London, is de Serpentine Gallery gelegen. 
Deze galerie heeft een wisselende collectie. 
Jaarlijks schrijft de galerie een prijsvraag uit 
voor een paviljoen dat gedurende drie 
maanden in de tuin van deze galerie te 
bezichtigen zal kunnen zijn. Eerdere 
ontwerpen voor dit paviljoen werden 
gemaakt door respectievelijk: 

2000 Zaha Hadid 
2001 Daniel Liebeskind 
2002 Toyo Ito 
2003 Oscar Niemeijer 
2004 MVRDV (nog niet gerealiseerd) 
2005 A. Siza en E. Souto de Moura 
2006 Rem Koolhaas 

Fig. 3.1 Zaha Hadid 

Fig. 3.2 Daniel Liebeskind 

Fig. 3.3 Toyo Ito 
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Fig. 3.4 Oscar Niemeijer 

Fig. 3. 5 Alvaro Si za en Eduardo Souto de 
Moura 

Fig. 3.6 Rem Koolhaas 

De enige eis die aan het ontwerp van het 
paviljoen wordt gesteld, is dat er een 
bar/drinkgelegenheid moet zijn van 
ongeveer 300 m2

· Dit gegeven en de 
mogelijkheid tot vrije invulling van de 
opgave, heeft er voor gezorgd dat wij deze 
opgave met ons atelier hebben gebruikt 
voor het M4-project. 
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3.2 Concept 

Mijn persoonlijke uitgangspunt voor dit 
project was heel eenvoudig. Ik wilde een 
vrije vorm maken, die als vreemd object, 
geheel los van de omgeving zou komen te 
staan. Dit idee kwam niet zo zeer voort uit 
de locatie, maar meer uit een persoonlijke 
fascinatie. 
Een vrije complexe vorm zou zich ook goed 
lenen voor het ontwerpen met structuren, 
aangezien zulke vormen vaak homogeen 
van materiaal zijn en daardoor dus veel op 
elkaar gelijkende details hebben. 

Fig. 3 . 7 Verschillende vormen 

Om te beginnen heb ik de bestaande situatie 
in 3D gemodelleerd. Deze heb ik 
overgebracht naar een parametrische 
modeller. Hier heb ik een bolvorm 
neergelegd op de plaats waar het paviljoen 
zou moeten komen. Vervolgens heb ik op 
deze bolvorm een hoeveelheid modifiers 
toegepast, waarvan ik een aantal 
parameters op een tijdlijn heb gezet. 
Door met deze tijdlijn te schuiven kon ik in 
korte tijd een grote hoeveelheid vormen 
genereren en evalueren. Het opstellen van 
voorwaarden waar de vorm aan moest 
voldoen lag, in verband met het korte 
tijdsbestek van dit project, buiten het 
onderzoeksgebied. 
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Ik heb b~ de keuze van de vorm 
voornamelijk op functionele eigenschappen 
gelet. Het belangrijkste was dat het 
programma van 300m2 er in zou passen. 
Verder heb ik gekeken of ik de bar en het 
theehuis goed in de vorm vond passen. 

Dit is de vorm die ik uiteindelijk heb 
gekozen: 

Fig. 3. 8 Uiteinde!Uke vorm 

De daaropvolgende fase was het technisch 
ontwerpen van deze vorm. Het maken van 
vrije vormen levert nogal wat problemen op. 
Het oplossen van deze problemen heb ik als 
uitgangspunt gebruikt voor het ontwerp: 

Door de vrije vorm is er weinig 
repetitie. Elk onderdeel zal dus 
afzonderlijk vervaardigd moeten 
worden. 
De vorm is opgebouwd uit 
rondingen, wat de productie van 
componenten erg kostbaar 
maakt. Het frezen van een mal 
waar slechts één object mee 
wordt gevormd is een proces met 
een laag rendement, aangezien 

een mal ook voor meerdere 
elementen gebruikt kan worden 
zonder dat daar de kosten hoger 
door worden. 
1\Jiet alleen de gevel, maar ook de 
constructie heeft een vrije vorm. 
Hierdoor moeten eigenlijk twee 
vrije vormen vervaardigd worden. 
Bij het snijden van verschillende 
componenten, gaat er vaak veel 
materiaal verloren, doordat dit 
overblij ft. 

Volgens onderzoek door 'Bouwen met Staal' 
zijn er voor vrije vormen vier verschillende 
constructieprincipes te onderscheiden: 
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Fig. 3. 9-6 Verschillende constructieprincipes 

1. De draagconstructie en de gevel staan 
los van elkaar. De gevel is enkel een kap 
over de functies binnen het gebouw. 

2. De constructie is nog onafhankelijk van 
de gevel, maar volgt wel de contouren. 

3. De draagconstructie is meegenomen in 
de gevel. Er is een orthogonaal grid over 
de gevel getrokken, waar de 
draagstructuur op gebaseerd is. 

4. De draagconstructie is geoptimaliseerd 
op de vrije vorm. De vorm wordt niet 
meer genegeerd, maar benut. 

Mijn doel was om een concept te bedenken, 
waarbij de constructie tevens de gevel zou 
vormen. 
Een ander belangrijk bezwaar was het 
krommen van materialen. Dit is een 
kostbaar proces en de uitdaging was voor 
mij dan ook om een vrije vorm te creëren 
met vlakke materialen. Dit wordt wel vaker 
gedaan. De meest gebruikte methode is om 
een vrije vorm te benaderen door deze op te 
bouwen uit een grote hoeveelheid rechte 
vormen. Dit lukt altijd wanneer een gevel 
wordt opgebouwd uit driehoeken, maar in 
sommige gevallen gaat dit ook met 
vierhoeken. 
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Fig. 3.10 Benadering van een bol oppervlak 
met vier- en driehoeken 

De vloeiendheid van de vorm is echter 
afhankelijk van de grootte van de vlakken. 
Hoe vloeiender de vorm, hoe kleiner de 
vlakken en dus hoe meer vlakken en hoe 
duurder de constructie. 

Vanwege het feit dat het ontwerp hier een 
paviljoen betreft, dat enkel in de 
zomermaanden zal worden opengesteld, 
was het niet noodzakelijk om het object 
geheel te sluiten en wind- en waterdicht te 
maken. Om die reden ben ik gaan 
experimenteren met lamellen. 

3.3 Oplossing met lamellen 

Ik heb mijn vorm als uitgangspunt 
genomen. Hier heb ik sneden door gemaakt. 
Door deze sneden onder een hoek te 
maken, heb ik later het voordeel dat ik de 
lamellen aan elkaar kan bevestigen, zodanig 
dat deze elkaar ondersteunen. Tevens 
werken schuine lamellen mee aan afdracht 
van regenwater. Echter kan dan alleen maar 
gebruik gemaakt worden van het gedeelte 
van de lamellen, dat afwaterend is. Het 
inwaterende gedeelte kan niet worden 
gebruikt. 
Het probleem van materiaalverlies door 
inefficiënt snijden heb ik ook opgelost. Voor 
het vervaardigen van de lamellen wordt één 
vlakke plaat gebruikt. De vrije vorm wordt 
gebruikt om de sneden uit de plaat te 
bepalen. Op deze manier wordt één ring uit 
de plaat gesneden. De volgende ring, die 
een stukje onder de vorige ligt, wordt 
vervolgens uit deze zelfde plaat gesneden. 
Op deze manier sluiten de snijvlakken van 
de ringen precies op elkaar aan. Door het 
verplaatsen van de snijlijnen niet verticaal, 
maar diagonaal, onder dezelfde hoek als de 
lamellen, te laten plaatsvinden, wordt 
bereikt dat de lamellen niet precies boven 
elkaar eindigen, maar een stukje 
overlappen. Hierdoor wordt inwatering 
beperkt. 
Nadat alle ringen zijn bepaald, kan bepaald 
worden welke gedeelten hiervan inwaterend 
zijn en dus niet gesneden hoeven te 
worden. 
Het snijden van de lamellen gebeurt in vier 
richtingen. Allen 90° ten opzichte van elkaar 
gedraaid. De afstand tussen de lamellen kan 
vaneren. Hoe kleiner de afstand, hoe 
smaller de ringen worden.De hoek kan ook 
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vaneren. Hoe groter de hoek, hoe lager de 
laagste gesloten ring komt en hoe lager de 
vrije hoogte in het paviljoen dus is. 

Onderstaand is het systeem te zien dat ik 
heb uitgedacht voor dit project. 

Fig. 3.11 Sequentie van het snijden van de lamellen 
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Het resultaat is een vrije, dubbel gekromde, vorm, die geheel uit vlakke materialen is 
opgebouwd, waarbij de constructie tevens de wanden en de daken vormt en waarbij de 
elementen machinaal en met een minimaal snijverlies vervaardigd kunnen worden. Het is een 
paviljoen dat zich autonoom opstelt in de tuinen van de Serpentine Gallery. Het is een object 
dat op een warme dag beschutting biedt tegen de zon, en op een donkere dag tegen de regen. 
Het biedt de mogelijkheid om te rusten en om iets te drinken. Onderstaand enkele impressies 
van het paviljoen in haar omgeving. 

Figure 3.1 Het ontwerp in haar omgeving 
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Het bijzondere is dat deze opbouw niet 
alleen werkt voor deze specifieke vorm. Het 
principe kan toegepast worden op elke 
geometrische vorm. Hoewel dubbel 
gekromde vlakken het mooiste resultaat 
opleveren, kan het principe ook worden 
toegepast op orthogonale vormen. 

Fig. 3.12 Principe toegepast op kubus 

3.4 Rhino Script 

Het ontwerp is dus meer een principe dan 
een vorm. Door dit gegeven rijst het 
verlangen om het principe toe te passen op 
verschillende vormen. Daarnaast zou het 
ook wenselijk zijn als gevarieerd zou 
kunnen worden in de hoekverdraaiing en de 
afstand tussen de sneden. 
Een dergelijke ontwerpaanpak maakt een 
aanzet naar parametrisch ontwerpen. 
Om deze wensen te kunnen vervullen ben 
ik mij gaan verdiepen in het programmeren 
in Visual Basic (VB). Dit is een 
programmeertaal die compatibel is met de 
meeste CAD-paketten. Het is een taal die 
relatief snel te leren is, vanwege de 
intuïtieve opzet van de taal en de grote 

vergevingsgezindheid van de taal. Daar 
waar andere talen, zoals bijvoorbeeld Java, 
al vastlopen als een hoofdletter is gebruikt 
in plaats van een kleine letter, leest VB 
gewoon door. 
Het pakket dat ik gebruik voor het 
modelleren van mijn geometrie heet 
Rhinoceros. Dit pakket heeft verreweg de 
beste functies voor het modelleren van 
complexe geometrische vormen. De plugin 
voor VB die Rhinoceros gebruikt is 
VBScript. Dit is een nieuw 'dialect' van VB, 
dat nóg intuïtiever werkt. De plugin maakt 
het mogelijk dat Rhinoceros de taal kan 
lezen en deze begrijpt, maar heeft tevens 
een enorme hoeveelheid specifieke 
commando's (methods) geïntegreerd, 
waarmee de taal specifieke methodes en 
functies van Rhinoceros kan gebruiken. 
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Voor het Serpentine Pavilion heb ik een 
algoritme in VBScript geschreven. De 
opbouw is als volgt: 

1. Invoeren van parameters 
I. Geometrie 

11. Hoekverdraaiing van de lamellen 
111. Afstand tussen de lamellen 

2. Creëren van het snijvlak op basis van 
de geometrie 

3. Roteren van het snijvlak op basis van de 
ingevoerde hoekverdraaiing 

4. Plaatsen van het snijvlak op het hoogste 
punt van de geometrie 

5. Snijden van de lamellen 
I. Het vlak wordt gesneden op basis 

van de ingevoerde geometrie 
11. De kleinste vlakken worden 

gegroepeerd en het grootste vlak 
wordt het nieuwe snijvlak 

111. Het nieuwe snijvlak wordt 
verplaatst over de ingevoerde 
afstand en onder de ingevoerde 
hoek 

IV. Terug naar 1. 

Dit proces wordt herhaald totdat 
het vlak over de gehele diagonaal 
van de geometrie is verplaatst 
geworden. 

6. Het verwijderen van inwaterende delen 
I. Een lamel gaat over van 

afwaterend naar inwaterend, daar 
waar, gezien van onder naar 
boven, de raaklijn van de rand nul 
is. 

11. Dit is het geval op de buitenste 
punten van snede erboven. 

111. Door een lijn te trekken vanuit dit 
punt, kan een projectie gemaakt 
worden op het vlak er onder. 

IV. Met deze projectie kan het 
onderliggende vlak worden 
gesneden. 

V. Het gedeelte dat zich tussen de 
snijlijnen bevindt kan worden 
verwijderd. Zie Fig. 3.13 
Verwijderen van inwaterende 
vlakken 

7. Het herhalen van stap 1-6 in vier 
verschillende richtingen 
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Fig. 3.13 Verwijderen van inwaterende 
vlakken 

Dit principe heb ik dusdanig 
geprogrammeerd dat het met een knopje 
opgeroepen kan worden in de interface van 
het CAD-pakket. 

~erpentme.Jdm- Rhtnoceroi-

Fle E.. View CIXYIO s..face 5<lld Transfarm Tooi! 

! " Command: Laadscript 

I Selecteer de Polysurface:: 

'i Cl ~_ liiiJ [jX ~e.~f? ~!! 
_____,___.~ 

\ 'tetpPntmr..ldm - Rhenoce.J"'S 

Fle E.-: - C...... s..face Sold Transfarm Tods 

Selecteer de Polysurface:: 

Onder welke hoek moeten de snedes? < 15>: 

Cl ~ liiiJ[jX !ifil!. ~f'J~!i) 
~~ 

\.. serpent111~.Jdm - f.lhmoceru~ 

Fle E.-: VIew ClXYe s..t ace 5<lld Transfarm T ods 

Onder welke hoek moeten de snedes? <15>: 

Wat is de afstand tussen de snedes? <800>: 

Fig. 3.14 De interface van het script 
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Het tweede project waaruit het afstuderen 
bestaat, is het grootste en belangrijkste 
project. De opdracht hebben we met het 
afstudeeratelier vastgesteld. Het is een 
tweeledige opdracht die luidde: 

1 Maak tezamen met het gehele atelier 
een ontwerp voor het gehele terrein van 
de wereldtentoonstelling. 

2 Maak individueel een ontwerp voor een 
gebouw op dit terrein. De functie 
hiervan is tevens op te splitsen in twee 
deelopdrachten. De functie is: 

Een Expopaviljoen tijdens de 
wereldtentoonstelling 
Een bruikbare functie na de 
wereldtentoonstelling 

Ter verdieping en verheldering van de 
opgave is dit hoofdstuk ingedeeld in de 
volgende onderdelen: 

4.1 Typologie van het Paviljoen 
4.2 De stad Zaragoza 
4.3 Het Expoterrein 

4.1 Typologie van het Paviljoen 

Paviljoens hebben een groot aandeel in de 
belangrijke bouwwerken van de twintigste 
eeuw; vele zijn iconen geworden van 
moderne architectuur. In ons collectieve 
geheugen staan beroemde paviljoens 
gegrift, zoals het Barcelona-paviljoen van 
Ludwig Mies von der Rohe (1929), het 
Philips-paviljoen van Le Corbusier (1958) of 
het gestapelde landschap van MVRDV voor 

de wereldtentoonstelling in Hannover 
(2000). 

Deze paviljoens zijn stuk voor stuk 
manifesten van inspiratie en innovatie; het 
zijn podia voor de avant-garde. Het 
paviljoen is de plek waar architectuur zich 
mag uitleven, waar de bouwkunde kunst 
kan worden, in alle vrijheid. Die artistieke 
architectuur wordt laagdrempelig onder de 
mensen gebracht. Paviljoens laten iedereen 
toe: grenzen tussen kunsten, klassen en 
beroepen vallen weg. 

Ondanks hun toegankelijkheid zijn 
paviljoens omhuld met mysterie. Dat komt 
omdat ze meestal maar kort bestaan. Na de 
afbraak blijft van de geruchtmakende 
gebouwtjes vaak niet meer over dan enkele 
tekeningen, foto's, herinneringen ... en onze 
fantasie. 

In die mystificatie van het paviljoen schuilt 
het gevaar van overschatting. Want zijn 
paviljoens nu echt de kern van de 
architectuur? Natuurlijk niet. Paviljoens zijn 
in wezen onbelangrijk: men passeert er, 
verblijft er niet. De eisen aan comfort, 
programma en permanentie zijn minimaal. 
Bij gebrek aan werkelijke zin en functie 
worden paviljoens verantwoord door er met 
vertederende vlijt educatieve en culturele 
doeleinden aan toe te wijzen. Dat kan echter 
niet verhullen dat het paviljoen niet 
bijdraagt aan de bouwkundige basistaak: 
het huisvesten van mensen. 

Paviljoens hebben wat weg van 
architectonische zelfbevrediging: voor de 
incrowd zijn het leuke speeltjes, die zich 
weinig aantrekken van mensen of van een 
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omgeving. Ze kennen hoegenaamd geen 
interne en externe krachten, en leveren ook 
geen weerstand. Naar binnen en naar buiten 
gedragen ze zich autistisch. Het paviljoen 
als typologie is een op zichzelf staand 
omhulsel, een wit doek waar alles op 
geprojecteerd kan worden: elke boodschap, 
elke slagzin, elke zinsbegoocheling. De 
architectuur verwordt tot een catchy 
vormgegeven uithangbord, een logo. 

Laten we ons met iets relevanters bezig 
gaan houden, zou men kunnen verzuchten. 
Waarom toch dat eeuwige paviljoen? 
Waarom toch is dat kleine bouwwerkje, 
wem1g meer dan een punt, blijvend 
intrigerend? Het antwoord ligt buiten het 
paviljoen zelf. Op zichzelf heeft het geen 
betekenis, maar het vormt een verwijzing. 
Oorspronkelijk verwees het als bijgebouwtje 
naar het grote moedergebouw, maar met de 
tijd werd de verwijzing abstracter: het 
paviljoen werd symbool voor grote 
begrippen als kunst, nationaliteit, ideologie 
en technologie. Om die symboolfunctie te 
vervullen haalt het paviljoen alles uit de kast 
in vorm, ruimte en materiaal: alles kan (en 
alles moet). 

Het spektakel wordt doorgaans met geringe 
middelen bereikt: een transparante huid, 
open ruimte, eenvoudige constructie, 
heldere route. Daarmee vervagen de fysieke 
en visuele grenzen tussen binnen en buiten, 
zodat het paviljoen uitermate geschikt is 
voor passeren, maar niet om te verblijven. 
Geen mens wordt er meer dan een 
bezoeker. Maar ook het paviljoen zelf aardt 
meestal niet. Niet voor niets stamt het 
woord paviljoen af van het Latijnse papilio, 
wat "vlinder" betekent: het strijkt maar 

tijdelijk neer. In de lijn van de nomadische 
traditie in de architectuur is het eerder een 
tent dan een hut. 

Maar al is zijn bestaan efemeer, de 
icoonfunctie van het paviljoen is eeuwig. Als 
singulier object heeft het de potentie meer 
te zijn dan alleen een gebouw. Het paviljoen 
geeft ruimte en materie aan rituelen, 
verhalen en verklaringen. Paviljoens blijven 
daarmee een passend platform om 
uitdrukking te geven aan een grotere 
boodschap. Een uitnodiging tot beleving, 
participatie en kritiek. 

4.2 De stad Zaragoza 

Zaragoza is een oude stad gelegen op een 
kruispunt van oude handelsroutes en 
grenzend aan de rivier de Ebro. De 
Iberianen, de Romeinen, de Christenen, de 
Moslims en de Joden hebben allemaal de 
stad gedurende een bepaalde periode in de 
geschiedenis in handen gehad en er 
duidelijk hun sporen nagelaten. Dit maakt 
het huidige Zaragoza tot een culturele 
smeltkroes met een rijke historie. 
Rond 1118 werd de eerste aangezet 
gemaakt tot het bewoonbaar maken van de 
noordzijde van de rivier. Er werd een brug 
aangelegd waarmee Zaragoza's 
ontwikkelingsdrang kon worden ontketend. 
Halverwege de 18de eeuw zorgde de 
Verlichtingsidealen voor een periode van 
grote economische welvaart. In deze tijd 
werden enkele belangrijke bouwwerken 
geplaatst, zoals de koninklijke kanalen en de 
bullring. 
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In 1808 vielen de Fransen Spanje binnen. 
Zaragoza viel tot twee maal toe in Franse 
handen, maar verwierf desondanks de naam 
'immortal' vanwege de bloederige huis-tot
huisgevechten die de bevolking de Fransen 
oplegden. Honderd jaar later, in 1908, wordt 
deze oorlog herdacht middels een Frans
Spaanse Expo in Zaragoza die tot doel had 
de onderlinge relaties tussen de beide 
landen te verbeteren. 
In de daarop volgende eeuwen groeide 
Zaragoza uit tot een belangrijke industrie
en handelsstad met een inwoneraantal van 
rond de 615.000 mensen. 

De actuele ontwikkelingsplannen voor 
Zaragoza richten zich met name op de 
integratie van de natuur in de stad en de 
doorontwikkeling van de middelgrote stad 
tot een metropool. Met het aantrekken van 
de wereldtentoonstelling is er een groot 
stedenbouwkundig plan opgestart om van 
Zaragoza en omgeving een belangrijk 
cultureel en logistiek brandpunt te kunnen 
maken. 
Belangrijke kenmerken van de stad 
Zaragoza zijn het grote, internationale 
treinstation Delicas Station, dat op nog geen 
4 kilometer afstand van het oude stadshart 
afligt, het grootste distributieplatform van 
Spanje, dat zich net buiten de vierde 
ringbaan van de stad bevindt en de directe 
verbindingen die de stad heeft met 
Barcelona, Bilbao en Madrid. 

4.3 Het Expoterrein 

De Ebro was belangrijk voor de Romeinen, 
aangezien deze rivier de grens vormde 
tussen Rome en Carthago en zal tevens een 
belangrijke rol gaan spelen in het nieuwe 

stedelijke ontwikkelingsplan van Zaragoza. 
Het gedeelte van dit stedelijke 
ontwikkelingsplan dat betrekking heeft op 
de Ebro is genaamd het 'Ebro Banks 
Project'. In essentie bestaat dit project uit 
een aantal strategieën gericht op het 
revitaliseren van de Ebro met haar oevers 
en van twee overgangsgebieden genaamd 
'Ranillas Meander', het gebied waar ook de 
wereldtentoonstelling gehouden zal worden, 
en een meander bekend onder de naam 
'Cantalobos - Las Fuentes'. 
In het verleden is de nv1er de Ebro 
geïsoleerd geraakt en is zodoende een 
barrière in de stad geworden. Een aantal 
oorzaken van deze isolatie van de 
rivieroevers, zoals hydrologische problemen 
(variërende waterstanden en 
overstromingen), de industriële aard van de 
linkeroever en het gebrek aan bruggen 
waardoor er geen goede verbinding tussen 
beide oevers mogelijk was, zijn in de loop 
der jaren langzaam verdwenen, waardoor er 
ruimte is gecreëerd voor het 'Ebro Banks 
Project'. 
Het uiteindelijke doel is om de Ebro te 
transformeren tot een volledig groene 
corridor, bestaande uit ongeveer 20 
kilometer rivieroever in en rondom de stad. 
Op deze manier zal de rivier niet langer een 
barrière vormen in Zaragoza, maar definitief 
in de stad worden geïntegreerd. 
De hoofdvoorstellen binnen dit project 
dienen als kader voor de 
wereldtentoonstelling in 2008. 
De belangrijkste strategie in dit project richt 
zich op het verbeteren van twee 
meanderende gebieden, de een ten oosten 
van de stad, 'The Cantalobos - Las Fuentes 
Meander', en de andere ten westen van de 
stad, 'The Ranillas Meander'. Deze twee 
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meanders vormen twee toegangspoorten 
naar de stad die de relatie tussen de 
stedelijke context en de natuurlijke setting 
definiëren. De gebieden worden gezien als 
twee wiggen die het openbare systeem, 
gevormd door de rivieroevers van de Ebro 
en nabij gelegen gebieden, ondersteunen. 

Met behulp van hydrologische middelen, 
zoals een beweegbare dam, wordt getracht 
bruikbare condities te scheppen voor het 
toevoegen van verschillende activiteiten die 
de oevers moeten revitaliseren. Deze 
activiteiten zullen verenigbaar zijn met de 
gewenste lineaire parkuitstraling (groene 
corridor) van de oevers van de Ebro. 

Het doel van deze ingrepen is in hoofdzaak 
het verbinden van en continuïteit bieden aan 
de open ruimten rondom de Ebro. Deze 
ingrepen zullen vorm krijgen door een 
systeem van promenades (Ebro-promenade) 
en voetgangersbruggen die de bestaande 
bruggen complementeren. Samen vormen 
deze promenades een route voor 
voetgangers en fietsers, die doorloopt tot 
aan de 'Ranillas Meander', het gebied waar 
de wereldtentoonstelling zal worden 
gerealiseerd. 
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5.1 De opdracht 

We zijn als atelier gestart met het 
analyseren van de bestaande plannen die er 
op dat moment voor de expo in Zaragoza 
waren en hebben de ontwikkelingen van 
deze plannen gedurende enkele maanden 
gevolgd. Door met ons atelier deze plannen 
te analyseren en te bekritiseren, onze eigen 
ideeën vorm te geven en de opgave in het 
kader van een afstudeeropdracht te 
plaatsen, hebben we in de loop van de tijd 
onze eigen uitgangspunten voor een 
ontwerp geformuleerd. Langzaam maar 
zeker hebben we zo ons eigen masterplan 
samengesteld en vormgegeven waarbij we 
op den duur afstand hebben genomen van 
de bestaande plannen en ontwikkelingen die 
er voor Zaragoza waren. 

Om het ontwerp van ons masterplan goed te 
kunnen beschrijven zal ik een begin maken 
met een uitleg van de plannen die wij als 
uitgangspunt hebben genomen. Hierna volgt 
daarom eerst een beknopte uitleg van de 
plannen en ontwikkelingen die in Zaragoza 
door de organisatie en ontwerpbureau's zijn 
gemaakt. Daarna volgt een beschrijving van 
onze kritiek hierop, onze eigen ideeën en 
uitgangspunten en de manier waarop ons 
masterplan is voortgekomen uit de 
bestaande plannen en ideeën. 

Het bestuderen van de plannen is letterlijk 
begonnen met de onderstaande afbeelding 
van het masterplan, zoals het op dat 
moment door de organisatie was 
ontwikkeld. 
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Fig. 5.1 Plano. gif 

Voor deze Expo 2008 in Zaragoza heeft de 
organisatie als overkoepelend thema 
gekozen voor 'water en duurzame 
ontwikkeling'. De Expo zal een 
internationale viering worden van de 
dynamische relatie tussen water en de mens 
over de hele wereld. Het thema is niet alleen 
van groot belang voor de huidige generaties, 
maar ook in de toekomst zal het een grote 
rol spelen in ons dagelijks leven. Water 
staat voor leven, het is puur, verbindt 
mensen en gebieden en is bron van cultuur. 
Water is een universeel thema. 

Om het thema water te presenteren aan de 
bezoekers, is het verdeeld in twee 

categorieën; drie paviljoengebouwen die het 
thema uitdragen, en zes pleinen die het 
thema intensiveren en kracht bijzetten door 
het te beschouwen vanuit verschillende 
invalshoeken. 



Drie paviljoengebouwen met het thema 
water. 

De paviljoenbrug, die in de 
toekomst een landmark voor de 
stad zal worden. Deze brug over 
de rivier de Ebro zal het thema 
'Water, een schaarse bron' 
uitdragen. Daarnaast zal de brug 
een belangrijke toegangsweg 
naar het Expoterrein vormen 
waarbij een belangrijke 
verbinding met het internationale 
treinstation van Zaragoza tot 
stand zal komen. 
De watertoren, die als symbool 
voor de expo het thema 'Water 
voor leven' zal uitdragen. Een 
toren waarin de bezoeker op een 
speelse manier vermaakt wordt 
door water te laten zien als een 
element van plezier, vol 
verassingen. Regenbogen, 
stormen, ijs, sneeuw, geluid, 
beeld en andere sensaties zijn in 
deze toren voornamelijk gericht 
op vermaken van de bezoeker. 
Het derde paviljoen betreft het 
rivieren- en aquariapaviljoen. Dit 
paviljoen is toegewijd aan de 
waterwegen waarin een expositie 
is opgezet rondom de vijf grote 
rivieren van onze planeer; de 
Ebro, de Nijl, de St. Laurence, de 
Amazone en de Darwin. 

Tussen de paviljoenbrug en het Spaanse 
paviljoen, aan de oevers van de rivier de 
Ebro, liggen de zes pleinen die het thema 
water verder uitdiepen. 

Voorkomen: Wetenschap en 
technologie in dienst van 
waterbeheer om bronnen in kaart 
te brengen en catastrofe's en 
risico's te voorkomen. 
Leven met water en beperkingen: 
Wetenschappelijke kennis en 
experimentele projecten om 
strategieën vast te stellen voor 
het leven met water en beperkte 
hoeveelheden hiervan, alsmede 
bemoeilijkende omstandigheden. 
Dorst: Technologie, vernieuwing 
en samenwerking om weerstand 
te bieden aan deze schaarste 
overal op de wereld. 
Water delen: Leren om water te 
beheren, een continue bron van 
conflict en overeenkomst tussen 
verschillende maatschappijen. 
Water en de stad: Concepten en 
technologieën in dienst van een 
nieuwe relatie tussen stad en 
water. 
Water en inspiraties: Kunst wordt 
gebruikt als medium om de 
relatie en betrokkenheid met 
deze vitale bron te promoten. 

De verdere opbouw van de expo verschilt in 
opzet aanzienlijk met de voorgaande expo's. 
Omdat de relatie tussen mens en water 
varieert per ecosysteem waarin deze zich 
ontwikkelt, is gekozen voor een organisatie 
rondom de verschillende ecogeografische 
zones die onze planeet kent. Zo zal bij de 
expo van 2008 in Zaragoza voor het eerst 
een onderverdeling plaatsvinden naar 
ecosysteem, waarbij verschillende landen 
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die hetzelfde ecosysteem hebben, 
gegroepeerd zullen worden in hetzelfde 

paviljoen. De organisatie heeft ervoor 

1. IJs en sneeuw. 
2. Woestijn, oase en steppe. 
3. Savanne en prairie. 
4. Loofbos. 
5. Tropisch woud. 
6. Hoogvlakte en gebergte. 
7. Rivieren en moerassen. 
8. Eilanden en kusten. 

Hieruit ontstaan acht paviljoens waarin alle 
landen zichzelf, eventueel gekoppeld aan 
het thema 'water en duurzame 
ontwikkeling', kunnen presenteren. Om het 
programma voor de expo vervolgens 

gekozen om de internationale paviljoens te 

groeperen in de 
ecogeografische zones. 

volgende acht 

compleet te maken worden de volgende 
programmaonderdelen nog toegevoegd. 

Het Spaanse paviljoen. Dit paviljoen 
zal ruimte bieden aan de 
tentoonstelling die blijk geeft van de 
grote diversiteit van de 
waterlandschappen van Spanje en de 
buitengewone mogelijkheden om te 
genieten van wat water te bieden 
heeft. 
Het paviljoen van Aragon met het 
thema 'Aragon, 
landschapsdiversiteit'. Dit paviljoen 
zal de invloed van vijf verschillende 
beschavingen op de streek van 
Aragon reflecteren met betrekking tot 
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het waterbeheer van de afgelopen 
2000 jaar. 
Daarnaast worden nog een 
congrescentrum, een auditorium, een 
badhuis en enkele commerciële 
functies aan het masterplan 
toegevoegd. 

Buiten deze programmaonderdelen zijn nog 
enkele andere onderdelen van het 

Fig. 5.2 Toegangswegen tot het Expoterrein 

De drie belangrijke toegangswegen tot het 
Expoterrein bevinden zich op de drie 
uiterste hoeken van het terrein. Aan de 
zuidwestkant van het terrein ligt de 
paviljoenbrug (1), die een belangrijke link 
legt met het internationale station van 
Zaragoza. Aan de noordwestkant van het 
terrein, in de hoek van de watertoren (2), 
ligt de toegang tot het Meanderpark. Vanaf 
de ringweg geeft deze entree tevens 

masterplan het noemen waard. Het gebied 
van de Expo ligt aan de oevers van de rivier 
de Ebro, waarvan het waterpeil fluctueert 
zodat de kans bestaat dat deze eens in de 
vijftig jaar flink buiten haar oevers zal 
treden. De organisatie heeft besloten het 
hele gebied op te hogen om het terrein te 
beschermen tegen deze overstromingen. 

3 

toegang tot een gepland parkeerterrein aan 
de noordzijde van het Expoterrein. Dit 
parkeerterrein ligt in het Meanderpark en 
heeft een tijdelijk karakter om alleen 
tijdens de Expo de vele bezoekers die met 
de auto komen, op te vangen. De 
zuidoosthoek van het terrein (3) vormt een 
belangrijke toegang vanuit een route langs 
de rivier de Ebro, van waar de meeste 
bezoekers uit het centrum van de stad 
zullen komen. Op deze plek komt het 
paviljoen van Spanje. Dat is het gebouw 
dat voor dit afstudeerproject is ontworpen. 
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Na dit vooronderzoek, hebben we een 
bezoek aan de stad Zaragoza gebracht en 
hebben we een afspraak gemaakt met de 
organisatie van de expo. 

Fig. 5.3 Met de ateliergroep in Zaragoza 

Zo hebben we meer informatie verzameld 
over het masterplan en hebben we de stad 
leren kennen. Tijdens onze ontmoeting met 
de organisatie van de expo zijn we meer te 
weten gekomen over de invulling en de 
ontwikkelingen van het plan. Hier volgt een 
kleine opsomming van de belangrijkste 
veranderingen en toevoegingen hieraan. 

De internationale paviljoens worden niet 
meer gegroepeerd naar acht verschillende 
ecogeografische zones, maar naar vier 
verschillende zones. Deze zones zijn als 
volgt verdeeld: 

Op de grens: sneeuw en ijs, 
oasen, hoogvlakten en 
gebergten. 

Grasland, 
graslanden, 

wind en zon: 
en steppen 

savannes. 
Regen: loofbossen 
wouden 
Kustlijnen: grote 
alluviale gronden, 
kusten. 

Dit resulteert in vier 
paviljoens voor de 
deelnemende landen. 

en tropische 

rivieren en 
eilanden en 

internationale 
verschillende 

Er is een groot 'ecologisch' dak ontworpen 
dat bijna alle paviljoens overdekt. Dit dak 
biedt in de hete Spaanse zomer een 
aangename schaduw waardoor de 
bezoekers ongehinderd tussen de 
verschillende paviljoens kunnen laveren. 
Het ecologische karakter wordt onder meer 
vertaald in zonnepanelen, die een groot 
deel van het dak zullen bedekken en die de 
verschillende paviljoens kunnen voorzien 
van energie. Een belangrijke bijkomstigheid 
van dit ecologische dak is een horizontale 
verbinding van alle paviljoens door dit dak. 
Hierdoor wordt het dak enerzijds als 
megastructuur een beeldbepalend element 
voor de Expo, maar hierdoor gaat 
anderzijds de identiteit van de afzonderlijke 
paviljoens verloren. Onder het dak ontstaat 
een gevelarchitectuur waaraan de 
verschillende paviljoens hun identiteit 
kunnen ontlenen. 
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5.2 De herbestemming 
masterplan volgens 
organisatie 

van het 
de Expo-

De organisatie van de Expo heeft voor de 
herbestemming het volgende plan bedacht. 
Wanneer de expo voorbij is zal het terrein 
een bestemming krijgen als cultureel en 
wetenschappelijk park. In de nabijheid zal 
een sportterrein ingericht worden en zal er 
een relatie ontstaan met het Meanderpark. 

Hierbij zullen de vier internationale 
paviljoens, die opgezet zullen worden 
volgens een strak modulair grid, ruimte 
bieden aan verschillende kantoorfuncties. 
Ook in de watertoren zal ruimte 
gereserveerd worden voor kantoorfuncties, 
waarbij nog een deel tentoonstellingsruimte 
blijft. Veel van de aanwezige commerciële 
functies en faciliteiten zullen hun 
bestemming behouden. De paviljoenbrug 
zal als permanente expositie zijn rol blijven 
vervullen, hierbij zal waarschijnlijk een 
klein deel van het programma vervangen 
worden of er zal worden gekeken naar een 
flexibele invulling. In het Spaanse paviljoen 
zullen audiovisuele diensten gehuisvest 
worden. 

Op deze manier zijn er voor de meeste 
gebouwen op het terrein bijpassende 
functies bedacht voor het gebruik in de 
post-expo fase. 

Nadat we alle informatie verzameld hadden, 
zijn we gaan kijken welke onderdelen van 
het bestaande masterplan geschikt zouden 
zijn voor onze afstudeeropgave en waar we 
beter zouden kunnen afwijken deze 
plannen. Allereerst zijn we voor de 
internationale paviljoens teruggegaan naar 
de indeling van acht verschillende 
ecogeografische zones. We hebben hiervoor 
gekozen, omdat ons atelier bestaat uit 
veertien studenten voor wie individuele 
opgaven geformuleerd moeten worden. Bij 
een verdeling in acht zones creëren we 
zodoende meer opgaven en is de schaal 
van de verschillende projecten, doordat ze 
kleiner zijn, beter te controleren. Daarnaast 
zou voor onze opgave het ecologische dak 
een negatief effect op ons idee van de Expo 
hebben. Zoals al eerder beschreven zou het 
dak als superstructuur een goed 
beeldbepalend element voor de expo als 
geheel vormen, maar gaat de eigen 
identiteit van de afzonderlijke paviljoens 
hierbij verloren. Er ontstaat een 
gevelarchitectuur onder het dak waarbij het 
onderscheid tussen de verschillende 
internationale paviljoens verwatert. Voor de 
individuele afstudeeropgaven, en tevens 
voor de expo zelf, zou het interessanter zijn 
de gebouwen hun eigen identiteit terug te 
geven. 
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5.3 Ontwerp masterplan 

Na het analyseren van de ontwikkelingen 
van het Masterplan van de Expo in 
Zaragoza, zijn we als atelier gestart met 
een eigen ontwerp voor het Masterplan, 
waaraan de positieve en negatieve 
bevindingen uit de plannen van de Expo ten 
grondslag lagen. Het ontwerp bestaat uit 
een aantal kernpunten, namelijk: 

Herbestemming 
Stedenbouwkundige inpassing 
Opzet Expoterrein 
Superstructuur 
Panoramadek 
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Toegankelijkheid en ontsluiting 
Dijk 
Ervaring Expoterrein 

Herbestemming 

Om het masterplan een basis te geven 
waaraan alle andere beslissingen konden 
worden gerelateerd, was het noodzakelijk 
de functie van de post-Expo helder uit te 
werken. 

De zoektocht naar de juiste functie is 
gedaan aan de hand van een reeks studies 
naar vergelijkbare projecten in zowel 
schaal- als stedenbouwkundige opzet. Het 
atelier heeft kort onderzoek gedaan naar de 
eigenschappen van het masterplan door 
projecten als bijvoorbeeld Almere-Centrum, 
het Amsterdam-Arena gebied, het OMA 
Masterplan voor Les Halles en de 
Amsterdam IJ-oevers te bestuderen. 
Belangrijkste resultaat van deze studies 
was het ontstaan van een roep om een 
bepaald scenario voor de post- Expo. Is er 
een leegte binnen de stad Zaragoza waar 
de Expo op kon inspelen met zijn 
nagebruik? Heeft het behoefte aan een 
gespecificeerde impuls van aan elkaar 
gerelateerde faciliteiten, of sluit een 
masterplan dat een mix van dit soort 
faciliteiten biedt, beter aan bij de stad? 
Studies naar de gewenste 
bebouwingsdichtheid, het beschikbare en 
vereiste bouwoppervlak, het draagvlak 
binnen de stad en de economische 
haalbaarheid, zijn uitgevoerd op een aantal 
kanshebbende scenario's. De voor- en 
nadelen van bijvoorbeeld een 
'art&tainmentgebied', een commercieel 
gebied gekoppeld aan entertainment, een 

universiteitsterrein en een stedelijke 
campus zijn tegen elkaar afgewogen. Het 
uiteindelijke gekozen scenario is een unieke 
combinatie geworden tussen educatief 
cultuur en vermaak; een culturele campus. 

De culturele inslag van de post-Expo sluit 
zowel aan bij de doelstellingen van de 
wereldtentoonstelling, als bij de daarvoor te 
ontwerpen bouwwerken. Dit betekent dat 
de culturele campus te zien is als 
voortzetting van de educatieve en 
kennisgerichte houding die de Expo 
aanneemt en daarvoor verschillende 
voorzieningen en faciliteiten kan 
hergebruiken. Te denken is aan 
collegezalen, presentatieruimten, 
restaurants en expositieruimten. 
Bouwwerken als het congrescentrum, het 
badhuis en het auditorium kunnen in de 
hergebruikfase hun functie gewoon 
behouden. 

Het hergebruikscenario is te zien als de 
culturele tegenhanger van de Digital Mile, 
die met zijn kantoren, winkels en woningen 
als een zakelijke impuls voor de stad zal 
gaan werken. De Culturele Campus stelt 
daar zijn informatieve en educatieve 
eigenschappen tegenover zodat de twee 
gebieden, mede door de goede onderlinge 
bereikbaarheid, optimaal van elkaar zullen 
kunnen profiteren. 

Door de toevoeging van deze 
gespecificeerde post-Expo functie, zullen 
alle paviljoens een dubbele agenda krijgen. 
Drie maanden lang dienen de bouwwerken 
ingespeeld te zijn op de grote 
bezoekersaantallen die de expo met zich 
mee brengt, waarna er, na aanpassingen 
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(minimaal of uitgebreid) moet worden 
voldaan aan de eisen van de culturele 
campus. 

Het vermengen van educatie en cultureel 
entertainment, komt niet alleen terug in het 
functioneren van het gebied gedurende 
respectievelijk de dag en de nacht, maar 
ook in de conceptuele uitwerking van de 
faculteiten. Deze uitwerking is het beste te 
omschrijven als een permanente 'open 
dag'. Bezoekers van het gebied kunnen de 
faculteit vrij binnenlopen en aldaar de 
producten en arbeidsprocessen van de 
aanwezige studenten bekijken. Op deze 
manier wordt het opleidingsproces 
blootgesteld aan de praktijk en kan er 
wederzijdse ervaring worden opgedaan. 
Om het terrein van de Expo volledig aan 
het concept van de Culturele Campus te 
kunnen weiden, zal het als een universiteit 
voor de gehele provincie Aragon moeten 
gaan werken. Studenten zullen niet alleen 
uit de stad en de omgeving van Zaragoza 
moeten komen, maar zullen eveneens 
moeten worden aangetrokken vanuit het 
nabije Barcelona en misschien zelfs wel van 
over de grens. Mede daarom moet het 
concept van de culturele campus als één 
geheel worden geïntroduceerd en niet in 
fases worden opgebouwd. Om voldoende 
studenten aan te trekken en daarmee de 
haalbaarheid van het plan te kunnen 
garanderen, is een compleet en gevarieerd 
programma een noodzaak. 

Dit is de indeling met de bijbehorende 
functies en herbestemmingsfuncties zoals 
wij ze opgesteld hebben: 

42 



Expo 
1. Congrescentrum 
2. Restaurant 
3. Paviljoen tropisch woud 
4. Paviljoen woestijn, oase en steppe 
5. Paviljoen loofbos 
6. Paviljoen wereldrivieren 
7. Pavi Ij oen rivier en moeras 
8. Paviljoen Savanne en prairie 
9. Paviljoen Eiland en kust 
10. Badhuis 
11. Paviljoen Hoogvlakte en gebergte 
12. Paviljoen van Spanje 
13. Watertoren 
14. Brugpaviljoen 

Post-Expo 
Congrescentrum 
Koksschool 
Academie voor lichte muziek 
Faculteit beeldhouwkunst 
Filmacademie 
Dansacademie 
Faculteit drama 
Faculteit fotografie 
Modeacademie 
Badhuis 
Conservatorium 
Academie voor animatie en multimedia 
Sportcentrum 
Goyamuseum 
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Stedenbouwkundige inpassing 
Het Expoterrein is gelegen binnen een 
meander van de rivier de Ebro, maar wel 
zodanig dat er sprake van een connectie is 
met het historische centrum. Deze 
connectie komt mede voort uit de geringe 
afstand van 2,5 km, ten opzichte van dit 
centrum en het doortrekken van de 
stedelijke ontsluitingsring rondom het 
gebied. 

Fig. 5.4 Locatie van het Expoterrein 

Doordat de hele meander ontwikkeld wordt 
tot parkachtig natuurgebied met 
buitensportfaciliteiten heeft het Expoterrein, 
als verlengde stedelijkheid, hierbinnen een 
contrasterend karakter. Het Expoterrein 
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vervult hierdoor een speciale rol binnen dit 
gebied, namelijk de verbinding tussen de 
stedelijkheid en de natuur. De verbinding 
van natuur en stedelijkheid speelt dan ook 
een grote rol in de verdere ontwikkelingen 
van de stad Zaragoza. 

Het Expoterrein heeft een afscheiding nodig 
van haar natuurlijke omgeving om de 
contrasterende stedelijke identiteit zo 
duidelijk mogelijk te maken. Dit contrast 
wordt gerealiseerd door 3 maatregelen: 

1. Stedelijkheid tegenover de natuur 
plaatsen. 

2. Plaatsing binnen in een 'groene 
kom'. 

3. Introductie van een superstructuur. 

Structuur en samenhang vormen de 
hoofdzaken bij het ontwikkelen van het 
Expoterrein. Deze twee hoofdzaken creëren 
een aanzet tot het verder ontwikkelen van 
de eigen identiteit van het Expoterrein. 
Afbakening van het gebied door de Ebro en 
de ringweg spelen hierbij een grote rol. 
Door een andere taal te spreken wordt de 
eigen identiteit versterkt en zodoende 
wordt er voorkomen dat het Expoterrein 
een ongedefinieerd hoekje van de meander 
wordt. Door een dijk, 'groene kom', strak 
rondom het Expoterrein te leggen ontstaat 
er een stedelijk eiland dat tevens 
beschermd wordt tegen wateroverlast, 
mocht de Ebro buiten haar oevers treden. 
De introductie van een superstructuur past 
goed bij dit gethematiseerde stuk stad en 
zorgt voor samenhang tussen de 
gebouwen. 

Opzet Expoterrein 

' Haltermodel' 

Als voorpost van de stad en dus onderdeel 
van het stedelijke gebied dient het 
Expoterrein ook als zodanig vormgegeven 
te worden, om zodoende herkenbaar te 
zijn. 
In mediterrane steden zijn stedelijke 
boulevards en pleinen een veel voorkomend 
principe, zo ook in Zaragoza. Een 
Expoboulevard past, als voortzetting van 
Zaragoza's traditie van boulevards, 
beëindigd met aan weerszijden een plein, 
prima in het onderstaande rijtje van 
toonaangevende boulevards van Zaragoza: 
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Fig. 5.5 Plaza del Pi/ar (tussen Plaza de 
Cesar Augustoen Plaza de la Seo) 

Fig. 5.6 Paseo de la Independencia (tussen 
Plaza de Aragón en Plaza de Espana) 

Fig. 5. 7 Expoboulevard 
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Het atelier heeft een aantal 
stedenbouwkundige regels opgesteld, 
waardoor de boulevard vorm krijgt. De 
gebouwen grenzend aan de lengteas van de 
boulevard komen met de voorgevel in één 
lijn langs de boulevard te liggen. Aan beide 
uiteinden van de boulevard, gedefinieerd 
door de twee pleinen, komen begrenzende 
gebouwen. Op deze manier loopt het 
binnengebied niet uit in de natuurlijke 
omgeving en ontstaat er een stedelijk 
binnengebied. 

Toegangswegen 
Als voorpost van de stad en de natuurlijke 
omgeving spelen de verbindingswegen 

tussen het historische centrum en het park 
een belangrijke rol. Het gebied moet dan 
ook de stad en het park dichter bij elkaar 
brengen en geen barrière tussen beide 
vormen. 
Het Expoterrein creëert een route die van 
de stad naar het park en terug gaat. De 
doorgang van het Expoterrein naar het park 
moet laagdrempelig, maar wel 
gespecificeerd zijn. De drie verbindingen, 
liggend op de route tussen het Expoterrein 
en de omgeving, worden daarom 
gearticuleerd door bakens in de vorm van 
entreegebouwen. 
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Fig. 5. 8 De drie entreegebouwen 

Superstructuur 

Door de entreegebouwen als satellieten in 
het Expoterrein te plaatsen wordt 
welliswaar de entreefunctie gearticuleerd, 
maar zou de relatie met het gebied kunnen 
vervagen. Door de introductie van een 
superstructuur worden de entreegebouwen 
betrokken bij het Expoterrein tot een 
samenhangend geheel. 

Een aanzet tot een superstructuur wordt al 
gegeven door de ligging van het gebied 
tussen de Ebro en de stadsring, alsmede 
door de dijk rondom het gebied en het 
haltermodeL De toevoeging van een 
panoramadek vormt echter de bindende 
factor binnen het masterplan en maakt de 
superstructuur compleet. Dit panoramadek 
zorgt voor de verbinding met de satellieten 
en de boulevard om op deze manier een 
samenhangend geheel te vormen. 
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Fig. 5. 9 Het panoramadek 
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Binnen de superstructuur hebben we een 
aantal spelregels opgesteld, waaraan de 
gebouwen moeten voldoen. Op deze manier 
kan de architectuur van de gebouwen 
onderling uiteenlopen, waardoor het 
mogelijk is dat ieder ontwerp een eigen taal 
spreekt, zonder dat het geheel verstoord 
wordt. De volgende spelregels zijn hierbij 
opgesteld: 

Aansluithoogte van het gebouw 
op het panoramadek. 
Aansluithoogte van het gebouw 
op de dijk. 
Parkeren en distributie onder het 
panoramadek. 
Gebouwen vormen de verticale 
verbindingen tussen de 
verschillende niveaus. 
Maximale gebouwhoogte van 16 
meter boven dekniveau. 
Vaste gevelrooilijn in 
lengterichting van het dek. 

Panoramadek 
Het panoramadek dient niet alleen voor de 
samenhang van het Expoterrein maar 
speelt ook een belangrijke rol bij de 
gebruikskwaliteit van het gebied. Het dek 
sluit op 6 meter hoogte aan op de 
aangrenzende gebouwen, waardoor er een 
vrije hoogte van minimaal 5 meter onder 
het dek blijft. Deze hoogte is nodig voor het 
distributieverkeer en draagt bij aan een 
prettige sfeer onder het dek. Het dek heeft 
als rol: het creëren van schaduw in de 
warme zomermaanden, wanneer tevens de 
Expo gehouden zal worden. De schaduw zal 
meewerken aan een prettige, koele, sfeer 
onder het dek en door een perforatiegraad 
van +/- 30%, gecreëerd door vides en 

lichtstroken, zal er toch voldoende licht 
toetreden om de bezoeker niet het 
beklemmende gevoel van een 
parkeerkelder te geven. 
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Toegankelijkheid en ontsluiting 

Het Expoterrein kan op verschillende 
manieren bereikt worden, afhankelijk van 
het type vervoer. Met de auto is het gebied 
eenvoudig te bereiken via de stadsring. 
Tijdens de Expo is het gebied dan alleen op 
gezette tijden toegankelijk voor 
distributieverkeer en tijdens de post-expo-

periode is het gebied vrij toegankelijk met 
de auto. In beide gevallen zal gebruik 
gemaakt worden van de ontsluitingslus die 
loopt via de stadsring-rotonde over het 
Expoterrein om vervolgens na een bocht 
weer aan te sluiten op de stadsring. 

Fig. 5.10 De ringweg over het terrein zorgt voor een goede ontsluiting 
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Parkeren tijdens de post-expo-periode zal 
onder de gebouwen plaatsvinden op niveau 
0 of in parkeerkelders, die toegankelijk zijn 
vanaf de ontsluitingsweg die door het 
Expoterrein loopt. Uitzondering hierop zijn 
de entreegebouwen: de watertoren en het 
Spanje-paviljoen. Parkeerkelders onder 
deze gebouwen zijn rechtstreeks 
toegankelijk vanaf de stadsring. Parkeren 
tijdens de expo-periode zal op speciaal 
ingerichte parkeervoorzieningen 
plaatsvinden. 

Fietsers en voetgangers kunnen van 
dezelfde ontsluiting gebruik maken middels 
het fietspad dat naast de weg gelegen is, 
maar alleen tijdens de post-expo-periode. 

Voetgangers kunnen het gebied tijdens de 
Expo-periode betreden via de drie 
entreegebouwen en tijdens de post-expo
periode is het gebied vrij toegankelijk. 

Dijk 
Door het mogelijke overstromingsrisico 
krijgt de dijk een hoogte van 4 meter boven 
het normale waterniveau van de Ebro. Op 
dit niveau sluit de dijk aan op de 
aangrenzende gebouwen. De dijk loopt 
tussen de gebouwen aan de Ebrozijde door 
weer af het Expoterrein in. De gebouwen 
grenzend aan de dijk vormen de verbinding 
tussen de verschillende niveaus waardoor 
de dijk goed toegankelijk is voor minder
validen. Dit brengt met zich mee dat de dijk 
glooiend kan uitlopen van heel steile naar 
heel flauwe hellingshoeken. De dijk is 
onderdeel van het natuurpark en zodoende 
onderdeel van de groene route langs de 
Ebro. 

Ervaring Expoterrein 

De keuze voor een superstructuur maakt de 
creatie van 'architectonische snoepjes' 
mogelijk. Hierdoor kan elk gebouw een 
eigen identiteit krijgen. Dit principe kennen 
we van de Expo's uit het verleden. Dit 
frivole beeld past ook goed binnen het 
culturele campusmodel en de 
superstructuur zal een blijvende herinnering 
aan de Expo 2008 vormen. 
De spelregels binnen de superstructuur 
waarborgen een 'transparante' publieke 
zone waar laagdrempeligheid de gangen 
van beide doelgroepen, studenten en 
bezoekers, zoveel mogelijk integreert. 
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Het gebouw dat mijn opdracht vormt is het 
paviljoen van Spanje. Dit paviljoen zal 
tijdens de Expo ruimte bieden aan de 
tentoonstelling die blijk geeft van de grote 
diversiteit van de waterlandschappen van 
Spanje en de buitengewone mogelijkheden 
om te genieten van wat water te bieden 
heeft. 
De herbestemmingfunctie is een faculteit 
voor multimedia en animatie. 

6.1 Situatie 

Het paviljoen van Spanje is samen met de 
paviljoenbrug en de watertoren één van de 
drie toegangsgebouwen. Het ligt op de as 
die het centrum van Zaragoza verbindt met 
het Expoterrein. 

Een dijk verhoogt het expoterrein 
plaatselijk met 4 meter. In tegenstelling tot 
alle andere gebouwen op dit terrein, is mijn 
paviljoen bovenop deze dijk geplaatst. 
Hierdoor is het gebouw van alle kanten 
goed zichtbaar. Zowel vanaf het 
Expoterrein als vanaf de omliggende weg 
zal het goed zichtbaar zijn. Vanwege deze 
ligging zal het gebouw niet direct aansluiten 
op het dek dat de overige gebouwen met 
elkaar verbindt. 

De ligging is zeer bepalend voor het 
gebouw en haar functie. Doordat het op een 
belangrijke toegangsweg tot het 
Expoterrein is gelegen zal het gebouw een 
poortfunctie krijgen. De functie van een 
poort is tweeledig. Een poort markeert het 
begin van het terrein dat er achter ligt, 
maar doordat de poort het eerste gebouw is 

waarmee de bezoeker wordt 
geconfronteerd, is het ook het gezicht van 
het terrein en zal het ook een 
gelijkwaardige uitstraling moeten krijgen. 

Fig. 6.1 st. Louis arch 
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7.1 Het paviljoen 

Het thema van de tentoonstelling die 
tijdens de EXPO in het paviljoen geherbergd 
wordt, is waterlandschappen van Spanje en 
de mogelijkheden om te recreëren. Spanje 
staat bekend om het toerisme en dit 
toerisme is grotendeels ontstaan door die 
waterlandschappen. 

Tot het begin van de jaren '50 werd 
toerisme in Spanje nog niet gezien als een 
industrie. Ondanks eerdere pogingen, zoals 
de oprichting van de nationale commissie 
voor toerisme in 1905, die als doel had: 
"het aanmoedigen van artistieke en 
recreatieve uitingen in ons land voor het 
buitenlandse publiek." In 1911 vervangen 
door: "het bewerkstelligen van de 
ontwikkeling van toerisme en het 
verspreiden van populaire artistieke 
cultuur." 
Heden ten dage zijn het mediterrane gebied 
en de Canarische eilanden de bestemming 
van meer dan een kwart van de reizende 
Europeanen. 
Vanaf 1960 werd Spanje zich bewust van 
het begrip 'massatoerisme'. In bepaalde 
regionen, daar waar de toeristenfaciliteiten 
voornamelijk bestonden uit bed & breakfast 
en goedkope 3-sterrenhotels, rezen toen de 
meeste toeristische gebouwen op. Hoewel 
de zon de belangrijkste factor binnen dit 
fenomeen was, speelden de geografische 
situatie, landschap, stranden, geschiedenis, 
architectuur en de afwezigheid van 
conflicten ook een belangrijke rol. 

De kust is het grootste waterlandschap dat 
Spanje rijk is . Het is tevens ook een gebied 
met een ongekend leefpatroon. De 
kustgebieden hebben een grote 
aantrekkingskracht op toeristen. Daardoor 
zijn toeristen niet alleen een grote bron van 
inkomsten voor deze regio's, nee, ze zijn 
bijna de enige bron van inkomsten. Het 
totale bruto nationaal product van Spanje 
bestaat voor 10% uit toerisme. In de 
kustregio's is dit maarliefst 80%. 

Fig. 7.1 El monumento al turista (het 
monument voor de toerist), Torremolinos 

Deze toeristische gebieden, zijn gebieden 
waar het altijd druk is, maar waar eigenlijk 
weinig tot geen mensen wonen. Je zou een 
Spaanse toeristenstad wel een "drukke 
spookstad" kunnen noemen. Het openbare 
leven is volledig ontwricht, omdat deze 
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geen enkele binding heeft met de orde van 
alledag. Er is geen relatie met de zaken en 
prioriteiten waar een ieder in de rest van de 
wereld mee te maken heeft. In deze 
gebieden regeert recreatie. Niemand in het 
openbare leven heeft verplichtingen, maar 
een ieder is druk op zoek naar vermaak. 
Het meest bijzondere is dat mensen in hun 
wanhopige queeste naar recreatie, juist 
elkaar opzoeken. "Als er een rij staat, ga ik 
er maar in staan, want dan zal er wel iets 
te zien zijn" Het kuddegedrag van mensen 
komt in deze gebieden goed tot uiting. 
Toeristen willen het gevoel hebben dat ze 
op de juiste plek zijn en dit gevoel wordt 
opgewekt door de aanwezigheid van 
'drukte'. Het verkeren op een plek met veel 
mensen om je heen geeft een gevoel van 
knusheid . De toeristensteden langs de kust 
hebben een enorme aantrekkingskracht op 
de bezoeker, omdat.. ... omdat ..... . omdat dat 
nou eenmaal zo is! Mensen trekken elkaar 
aan en lopen elkaar zodoende in de weg! 
De infrastructuur is vaak niet afdoende, 
waardoor een drukke sfeer ontstaat. Door 
de vraag naar accommodatie zijn de 
gronden zijn zo enorm vol gebouwd, dat 
hoge bebouwing wordt doorsneden door 
smalle straatjes. Hierdoor ontstaat een 
aantrekkelijke structuur, die uitnodigt tot 
verkenning. 

Fig. 7.2 Benidorm, kenmerkende smalle 
straat 

De kustlijn kenmerkt zich door een veelheid 
aan stijlen, materialen, kleuren en op 
straatniveau: publieke functies. 

Fig. 7.3 Benidorm p/aya 
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De typologie, zoals hierboven beschreven 
vertoont veel raakvlakken met het 
Expoterrein. Ook dit is een gebied dat een 
grote aantrekkingskracht uitoefent op 
bezoekers van buitenaf. De bezoeken zijn 
van vluchtige aard en ook dit gebied is niet 
bestemd voor permanente bewoning. Door 
de veelheid aan verschillende paviljoens 
ontstaat er een zelfde soort bonte 
weefselstructuur als in de kuststeden. 

Dit gegeven heb ik als uitgangspunt 
gebruikt voor mijn eigen ontwerp. 
Voornamelijk het gegeven van grote 
hoeveelheden bezoekers door smalle 
straatjes omgeven door hoge bebouwing 
sprak mij erg aan. Het knusse, maar tevens 
ook benauwende gevoel van het omringd 
zijn door kolossale bebouwing is een gevoel 
dat mij intrigeert. 
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7.2 De faculteit 

Na de expo zal het gebouw 
getransformeerd worden naar een faculteit 
voor multimedia en animatie. De eerste 
animatie stamt uit 1831 is gemaakt door 
Dr. Joseph Antoine Plateau en Dr. Simon 
Rittrer. Met hun phenakistiscoop hebben zij 
de grondvesten gelegd voor de 
filmindustrie. 

Fig. 7.4 De Phenakistiscoop van Plateau 

Plateau was de ontdekker van de 
gezichtstraagheid. Dit is het feit dat zich 
snel afwisselende stilstaande beelden als 
bewegende beelden worden ervaren. 

De eerste wezenlijke film is gemaakt door 
Eadweard Muybridge (9 april 1830 - 8 mei 
1904 ). Met behulp van een serie camera's 
wilde hij er achter komen of een 
galopperend paard op een moment met al 
zijn benen los is van de grond. De opnames 
heeft hij nagetekend en snel achter elkaar 

bekeken met een zogenoemde 
zoogyroscope. 

Fig. 7.5 The horse in motion, Eadweard 
Muybridge 

De twee cinematografische technieken die 
hij onderscheidde waren 

1. Fixed camera, waarbij de camera op 
zijn plaats bleef en waarbij de 
objecten bewogen 

2. Mobile camera, waarbij juist de 
camera beweegt om en door de 
objecten 

De techniek van geanimeerde film bestaat 
dus eigenlijk al heel erg lang. Er heeft zich 
echter een revolutie voltrokken met de 
komst van de computer. Met die uitvinding 
was het ineens niet meer nodig om voor 
elke seconde film 25 tekeningen te maken. 
Het was enkel nodig om de objecten te 
modelleren en aan deze met behulp van 
zogenaamde 'key frames' de bewegingen 
toe te kennen. De computer interpoleert de 
tussenliggende bewegingen en 'tekent' de 
plaatjes. Daarbij kan de computer ook 
aspecten als lichtinval en spiegeling 
berekenen. Met deze techniek is het dus 
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mogelijk om realistische filmbeelden te 
creëren van objecten die niet wezenlijk 
bestaan. 
Deze ontwikkeling neemt zo'n enorme 
vlucht, dat een opleiding als deze in de 
toekomst alleen maar groter en 
geavanceerder zal worden. 

Fig. 7. 6 Finding Nemo 

Het animeren met behulp van de computer 
is een hele nieuwe vorm van kunst. Op 
deze opleiding wordt niet alleen aandacht 
besteed aan de techniek en vaardigheden 
die voor het werken met de computer nodig 
zijn, maar ook in grote mate aan creativiteit 
en beeldende vorming. Ik wil het ontwerp 
van het gebouw aanpassen aan het 
eigentijdse en technische, maar vooral ook 
het dynamische karakter van deze 
opleiding. 
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7.3 De combinatie 

Ik zal de belangrijkste uitgangspunten nog eens op een rijtje zetten 

1. Locatie 
Het gebouw is het entreegebouw van een drukbezocht terrein 

2. Thema: watertoerisme 
Smalle en hoge tussenruimtes 

3. Multimedia en animatie 
Technisch en dynamisch uiterlijk 
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7.4 Het ensemble 

Met punt 1 en 2 in gedachten kwam ik op 
het idee om de functies van het gebouw te 
verdelen over verscheidene deelgebouwen. 
Deze gebouwen zou ik dan op geringe 
afstand van elkaar kunnen plaatsen, 
waardoor interessante tussenruimtes 
ontstaan. Deze ruimtes kunnen tevens 
dienen als toegangsroute tot het 
Expoterrein. 

7.5 Dynamiek en animatie 

Om punt 3, het technisch en dynamisch 
uiterlijk, te kunnen verwezenlijken heb ik 
gekeken hoe dynamiek in animaties tot 
stand komt. 

Zoals Muybridge al ontdekte, kan een 
beweging op twee manieren gesuggereerd 
worden. Met een stilstaande camera, 

waarbij het object moet bewegen, of met 
een bewegende camera, die om of door het 
object beweegt. Als een gebouw dynamisch 
moet overkomen, zou dat op meerdere 
manieren kunnen gebeuren. 

Het gebouw zou kunnen 
vervormen als gevolg van tijd. 
Het gebouw is zelf in staat tot 
vervormen en zal dit doen over 
een bepaalde tijd. 
Het gebouw zou ook zodanig 
vormgegeven kunnen worden 
dat het zelf niet beweegt, maar 
dat het geleidelijk aan vervormt 
als gevolg van de beweging van 
de gebruiker. (Mobile Camera) 

Aangezien een fysiek bewegend gebouw 
buiten het bereik van mijn afstudeerproject 
valt, heb ik me voorgenomen dit als 
uitgangspunt te nemen voor het ontwerp. 
Als een object moet bewegen als gevolg 
van het bewegen van een gebruiker, dan is 
het van belang dat, net als bij film en 
animatie, de opeenvolgende beelden 
slechts kleine verschillen ten opzichte van 
elkaar hebben. De aaneengesloten delen 
van het gebouw moeten dus een relatie 
met elkaar hebben en mogen, omwille van 
de beweging, niet uit het systeem vallen. 
Door deze gedachte ben ik op het principe 
van het regelvlak uitgekomen. Een 
regelvlak is een recht vlak, waarvan de 
rechte zijden ten opzichte van elkaar 
verdraaid zijn. Hierdoor ontstaat een 
kromming waarbij de relatie tussen de 
verschillende sneden van het object 
behouden blijft. 
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Fig. 7. 7 Het vervormen van een recht vlak 
tot regelvlak 

Een ander groot voordeel van regelvlakken 
is dat, wanneer opgedeeld in een oneindig 
grote hoeveelheid sneden, deze sneden 
allemaal recht zijn. Dat wil zeggen dat de 
horizontale en verticale lijnen op een 
dergelijk vlak allen geen kromming hebben. 
Het vlak zelf is echter in twee richtingen 
gekromd. 

Met deze uitgangspunten ben ik weer gaan 
kijken naar de situatie. 

Fig. 7.8 Illustratie situatie 
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Met het atelier zijn afspraken gemaakt over 
stramienen en het promenadedek. Elk 
gebouw dat aan het dek grenst, houdt een 
stramien aan van 8 x 8 meter. Tevens 
dienen alle gebouwen evenwijdig aan het 
promenadedek geplaatst te worden. Zoals 
in de illustratie van het masterplan te zien 
is, is er eigenlijk een tegenstrijdigheid op te 
merken. Mijn gebouw ligt op de as die de 
entree van het Expoterrein markeert, maar 
deze as wijst eigenlijk helemaal niet 
richting het Expoterrein. 

'Wat je eigenlijk ziet als je aan komt 
lopen is het laatste puntje van het 
gebied. Je wordt als bezoeker 
duidelijk een richting op geleid, 
maar dit is eigenlijk helemaal niet 
de richting van de Expo. Eigenlijk 
zou ik het gebouw in de richting van 
het terrein willen draaien' 

Fig. 7. 9a-c Verdraaiing van het gebouw 
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Waarbij ik in eerste instantie de gebouwen 
elk over een eigen as heb verdraaid. (zie 
Fig. 7.9b.) Hierdoor zou een situatie 
kunnen ontstaan waarin de gebouwen 
elkaar bij een bepaalde verdraaiing zouden 
raken. Door de gebouwen om hetzelfde 
centrale punt te verdraaien, wordt dat 
probleem voorkomen. (zie Fig. 7.9c.) Deze 
wijze van verdraaien zorgt tevens voor 
eenheid tussen de afzonderlijke gebouwen. 

Een normale verdraaiing of tordering is een 
verdraaiing ten opzichte van de hoogte 
vanaf het startpunt. Als het dak 20° 
verdraaid moet worden, dan moet de vloer 
die zich halverwege bevindt de helft van 
20° verdraaid worden. Op deze manier 
worden alle elementen verdraaid onder een 
hoek die afhankelijk is van de hoogte vanaf 
het grondvlak. 

Fig. 7.10 Helixvormige verdraaiing 

Zoals te zien is in Fig. 7.10 ontstaat op 
deze manier een helixvormig object. Een 
helixvormig object heeft als eigenschap dat 
alle horizontale lijnen recht zijn, maar alle 
verticale lijnen zijn gekromd 

Fig. 7.11 Verticaal gekromde lijnen 

Dit heeft voor het construeren van een 
gebouw erg veel consequenties. Het 
krommen van constructieonderdelen is erg 
kostbaar. Ook zijn gekromde onderdelen 
niet alleen lastig te transporteren, ze zijn 
ook lastig te assembleren en te 
construeren. 

Het zou dus ideaal zijn als ik het gebouw 
het effect van een tordering zou kunnen 
geven, met de voordelen van regelvlakken. 
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Ik heb een studie gedaan naar de 
mogelijkheden hiervoor. 

De eerste opzet is eenvoudig. Als ik het dak 
verdraai ten opzichte van het grondvlak en 
vervolgens alle hoekpunten weer met 
elkaar verbind, heb ik een vorm die bestaat 
uit twee rechthoeken en vier regelvlakken. 

Fig. 7.12 Kromme lijnen versus rechte 
lijnen 

Het probleem zit hem echter in alles wat 
zich tussen de grond en de vloer in bevindt. 
Het is niet meer mogelijk om deze gewoon 
te verdraaien om de rotatie-as. Elk element 
heeft een relatie met de grond en met het 
dak. 
Een vloer die zich in ongetordeerde 
toestand halverwege de grond en het dak 
bevindt, zal zich in getordeerde toestand 
ook exact halverwege de grond en het dak 
moeten bevinden. Dat wil zeggen dat elk 
punt van die vloer zich ook precies 
halverwege moet bevinden. 
Hier heb ik een principe voor bedacht. 

Om dit te kunnen bereiken is het 
noodzakelijk om alle punten waaruit het 
object, in dit geval de vloer, bestaat te 
projecteren op de grond a1 en het dakvlak 
bl. 

11 1 

l• 

I 1 

I I 

Fig. 7.13 Projectie van punt op grond- en 
dakvlak 

Tussen deze twee punten kunnen we een 
denkbeeldige referentielijn 11 trekken. 
Vervolgens moet de relatieve positie van dit 
punt op deze referentielijn bepaald worden. 
0 is gelijk met de grond, 1 is gelijk met het 
dak. 

Het punt b1 moet nu op dezelfde wijze 
getransformeerd worden als het dakvlak, 
waardoor b2 ontstaat. Door a1 en b2 kunnen 
we nu een nieuwe referentielijn 12 trekken. 
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Fig. 7.14 De nieuwe referentielijn 12 

Nu kan elk punt van het oorspronkelijke 
object weer terug op de nieuwe 
referentielijn gepositioneerd worden. 
Vervolgens kan het object gereconstrueerd 
worden op basis van de nieuwe punten. 
Een dergelijk vlak zijn een specifiek soort 
regelvlak en wordt in de literatuur 
"hyperbolic paraboloid" genoemd. Het is 
dus een regelvlak waarvan elk punt 
gedefinieerd wordt door twee rechte lijnen. 

7.6 Script 

Voor dit principe heb ik een script 
geschreven in VBscript voor Rhinoceros. Dit 
is een driedimensionaal modelleerpakket, 
dat haar geometrie calculeert op basis van 
NURBS (Non Uniform Rational BSpline). Met 
deze wiskundige systematiek kan het 
programma op basis van slechts enkele 
controlepunten een vlak definiëren. Dit is 
een eigenschap die voor dit ontwerp 
onontbeerlijk is. De controlepunten kan ik 
namelijk berekenen. Rhinoceros verzorgt 
het definiëren van de geometrie. 

Het script is als volgt opgebouwd: 
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8. Invoeren van parameters 
I. Geometrie 

11. Keuze of over één of twee assen 
moet worden geroteerd 

lil. Rotatie-as(sen) 
IV. Hoekverdraaiing(en) 

9. Bepalen van het dakvlak op basis van 
de geometrie 

10. Als het object een polysurface is, wordt 
deze gespleten in losse surfaces 

11. Per object gebeurt het volgende: 
I. Elk controlepunt wordt ingelezen 

II. Van dit punt wordt het equivalent op 
grond- en dakvlak bepaald 

III. Tussen deze punten wordt een 
lijnstuk uitgerekend 

IV. Er wordt bepaald wat de relatieve 
hoogte van het punt op dit lijnstuk is 

V. Het punt in het dakvlak wordt 
geroteerd op basis van de 
ingevoerde waarden 

Vl. Er wordt een nieuwe referentielijn 
berekend, die loopt van het punt op 
het grondvlak naar het nieuwe punt 
in het verdraaide dakvlak 

VII. Een nieuw punt wordt bepaald op de 
relatieve hoogte van de nieuwe 
referentielijn 

12. Een nieuwe layer met de naam 
"TW_ <naam van de oorspronkelijke 
layer>" wordt aangemaakt en/of 
geactiveerd 

13. Op basis van de nieuwe controlepunten 
wordt de nieuwe, getordeerde, 
geometrie getekend 

14. Als het object een polysurface was, 
worden de losse surfaces nu weer 
verenigd tot een polysurface 

15. De nieuwe geometrie wordt verplaatst 
over een bepaalde afstand, om 
verwarring met de oorspronkelijke 
geometrie te voorkomen 

Het kwam nogal eens voor dat ik tijdens 
het werken behoefte had aan het uitvoeren 
van het script in tegengestelde richting. 
Oftewel, het transformeren van een 
getordeerd object naar het oorspronkelijke 
orthogonale object. Dit proces is een stuk 
ingewikkelder, aangezien voor het bepalen 
van de equivalente punten niet gewoonweg 
de z-coördinaat vervangen kan worden 
door respectievelijk 0 en <hoogte 
dakvlak>. De eerste referentielijn is niet 
verticaal, maar loopt langs de ribben van de 
getordeerde geometrie. 

Het dakvlak is ook niet meer orthogonaal, 
waardoor ook een fysiek dakvlak 
geconstrueerd moet worden. Nu moet het 
hele proces, dat op 'de heenweg' nog 
uitgerekend kon worden, fysiek 
geconstrueerd worden. 
Dit is mogelijk voor de zijvlakken. De 
onder- en bovenvlakken moeten vervolgens 
weer geconstrueerd worden op basis van de 
zijvlakken. Dit is een uiterst intensief 
karwei, waar ik ook een script voor heb 
geschreven. Dit script is het meest 
geavanceerde script van mijn afstuderen. 
Uit de code van het vorige script heb ik 
functies ontwikkeld, die als module 
geïmplementeerd zijn en die door het hele 
script heen kunnen worden aangeroepen. 
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8.1 Tussengebied 

Met deze ontwerpgereedschappen in 
handen kon ik mij gaan richten op het 
ontwerp zelf. Zoals eerder beschreven is 
het gebouw gelegen aan een drukke 
entreeroute naar het Expoterrein. Dit 
impliceert dat er grote hoeveelheden 
passanten zullen zijn. Deze passanten 
zullen tussen de twee delen van het 
gebouw door lopen. Deze ruimte wordt 
daardoor een heel belangrijke ruimte van 
het gebouw. Het is een bijzondere ruimte, 
omdat hij niet goed in te plaatsen is. Het is 
een buitenruimte die, door de grote impact 
van de omarmende deelgebouwen en de 
grote hoeveelheden voorbijgangers, toch 
als binnenruimte ervaren kan worden. 
Overal is levendigheid. Binnen bewegen 
mensen. Horizontaal, maar ook verticaal en 
diagonaal. Boven je bewegen mensen, die, 
via de vele loopbruggen, de oversteek naar 
het andere gebouwdeel wagen en om je 
heen bewegen mensen. En als binder voor 
al die bewegingen, beweegt het gebouw 
zelf ook. Om al deze redenen zal dit gebied 
een centrale rol spelen. Zowel binnen als 
buiten het gebouw. Buiten het gebouw is 
deze ruimte voornamelijk een 
verkeersruimte. Deze functie wil ik naar 
binnen doortrekken. Om deze reden plaats 
ik de verkeerszones van de gebouwen in 
stroken die grenzen aan dit gebied. In deze 
stroken plaats ik hoofdtrappen, 
noodtrappen en liften. Tevens komen hier 
looppaden en sanitaire faciliteiten. Hierdoor 
ontstaat een servicestrook die de 

achterliggende gebieden van de gebouwen 
kan 'bedienen'. 

Fig. 8.1 Servicestroken 

Het plaatsten van alle verkeer en faciliteiten 
in deze stroken geeft mij voor het indelen 
van de ruimtes er achter enorm veel 
vrijheid. Ruimtes kunnen op verschillende 
manieren aan deze strook geplaatst 
worden, terwijl ze te allen tijde bereikbaar 
zijn en aansluiten op vluchtwegen en 
sanitaire faciliteiten. 
Doordat ik het gebouw ga verdraaien 
volgens de hierboven beschreven methode, 
is het wenselijk om voor verticale 
gebouwdelen zo veel mogelijk te werken 
met rechtlijnige elementen. Immers, lijnen 
en horizontale vlakken blijven recht in dit 
principe, maar verticale vlakken worden 
krom. Om deze reden zal ik voor de 
draagstructuur uit moeten gaan van een 
kolommenstructuur met vloervelden. Dit is 
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bijzonder gunstig , want dit geeft mij de 
mogelijkheid om de vloervelden vrij in te 
delen tussen de kolommen. 

Fig. 8.2 Kolommenstructuur 

De servicestroken vormen dus samen met 
de open tussenruimte van het gebouw een 
centraal en druk gebied. Het is dus 
belangrijk dat de entree van het gebouw 
ook is gelegen in deze zone. De entree is 
immers niet alleen de plek waar je het 
gebouw binnengaat, maar tevens de plek 
waar je de buitenruimte verlaat. Een 
belangrijke overgang dus, die een accent 
verdient. 
De entree van het gebouw zal ik 
positioneren aan de zijde van de entree van 
het Expoterrein. 

Fig. 8.3 Entreezone 

Uit het programma van eisen blijkt dat de 
faculteit voor multimedia en animatie meer 
specifieke wensen heeft dan het paviljoen 
van Spanje. Waar het paviljoen vooral veel 
vloeroppervlakte behoeft, heeft de faculteit 
wensen als: 

Studiecellen voor studenten, 
gesloten voor beeld en geluid 
Docentenkamers 
Kantoren 
Collegezalen 
Mediatheek 

Ik zal me tijdens het ontwerpen dus 
voornamelijk richten op de functies voor de 
faculteit, waarbij ik telkens probeer om 
interessante ruimtes mogelijk te maken 
voor de exposities tijdens de Expo-periode. 
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8.2 Indeling 

Door de open kolommenstructuur en de 
vrijheid van indeling door de servicestrook 
kan ik vrijuit variëren in ruimtes die ik 
maak. Doordat het effect van de 
verdraaiing van het gebouw het beste tot 
zijn recht komt met lange zichtlijnen, wil ik 
zo min mogelijk binnenwanden plaatsen. 
Het definiëren van ruimtes wil ik 
bewerkstelligen door te variëren in vloer
en plafondhoogtes. Door de vloervelden op 
verschillende plaatsen op verschillende 
hoogtes te plaatsen, kan ik voldoen aan de 
functionele eisen van de gebruikers. 

Fig. 8.4 Losse vloervelden 
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Als ik nu de vloervelden aan elkaar koppel 
met behulp van trappen en, daar waar 
nodig, wanden, kan ik eenheid creëren in 
het interieur. 

I\ I 

Fig. 8.5 Eenheid door gekoppelde 
vloervelden 
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Multimediazaal 

Een belangrijke functie tijdens zowel de 
Expo als tijdens het bestaan van de 
faculteit is de multimediazaaL In deze zaal 
zullen presentaties gegeven worden op en 
180° scherm. Dit scherm zal als een halve 
bol boven het publiek gepositioneerd zijn en 
een panorama bieden van hetgeen er 
geprojecteerd wordt. 
Deze bolvorm daagt uit om los te breken 
van het stramien van gekoppelde 

Fig. 8.6 De multimediazaal 

vloervelden en zich weerspannig los te 
wringen uit het bestaande kolommengrid. 
Om die reden heb ik de strikte indeling van 
tribune, spreekplaats en scherm, uitgebreid 
met een kleine foyer en dit geheel 
omtrokken met een huid. Het geheel staat 
op een grote hoeveelheid kleine kolommen, 
waartussen bezoekers van de ondergelegen 
expositieruimte vrijelijk kunnen laveren. 
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Restaurant 

Een andere overeenkomst die de Expo en de faculteit met elkaar hebben, is de behoefte aan 
een restaurant . Ik heb het restaurant geïntegreerd in de vloer die vanaf de ruimte van 
bovengenoemde multimediazaal omhoog loopt. Zo bieden beide functies een mooie blik op 
elkaar. De eettafels zijn gepositioneerd op de trap, terwijl de keuken van het restaurant zich 
hier onder bevindt. Nog een verdieping hoger is het loungegedeelte waar gegeten, gepraat en 
gedronken kan worden. 
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Als we op het geheel de verdraaiing toepassen, dan wordt de aanblik als volgt: 

Fig. 8. 7 De twist toegepast op de hoofdstructuur 

De stabiliteit van het gebouw zal verkregen worden door trekstaven in het gevelvlak. Deze 
geven de volgende aanblik. 

Fig. 8. 8 Trekstaven zorgen voor de stabiliteit van het gebouw 
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8.3 Een rondleiding 
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Fig. 8. 9 Aankomst vanaf de stad 
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Fig. 8.10 De entreehal 
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Fig. 8.11 Blik op de centrale trap 
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Fig. 8.12 De docentenruimte 
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Fig. 8.13 De administratie-afdeling 
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Fig. 8.14 Uitzicht op de entreehal 
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Fig. 8.16 Zicht vanaf loopbrug 
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Fig. 8.17 De multimediawinkel 
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Fig. 8.18 Zicht op restaurant en lounge 
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Fig. 8.19 Zicht op multimediazaal vanuit restaurant 
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Fig. 8.20 De aanblik vanaf het Expoterrein 
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8.4 Techniek 

Het realiseren van complex gevormde 
gebouwen brengt veel moeilijkheden met 
zich mee. In hoofdstuk 3 heb ik de 
belangrijkste problemen behandeld. Ik zal 
hier een samenvatting geven: 

- Door de vrije vorm is er weinig repetitie. 
Elk onderdeel zal dus afzonderlijk 
vervaardigd moeten worden. 

- De vorm is opgebouwd uit rondingen, 
wat de productie van componenten erg 
kostbaar maakt. Het frezen van een mal 
waar slechts één object mee wordt 
gevormd is een proces met een laag 
rendement, aangezien een mal ook voor 
meerdere elementen gebruikt kan 
worden zonder dat daar de kosten hoger 
door worden. 

- Niet alleen de gevel, maar ook de 
constructie heeft een vrije vorm. 
Hierdoor moeten eigenlijk twee vrije 
vormen vervaardigd worden. 

- Bij het snijden van verschillende 
componenten, gaat er vaak veel 
materiaal verloren, doordat dit overblijft. 

Door het verdraaiingprincipe uit paragraaf 
7.2 toe te passen, heb ik deze problemen 
kunnen reduceren tot de verticale vlakken. 
Immers, horizontale en verticale lijnen zijn 
allen recht, evenals alle horizontale 
vlakken. De focus ligt dus bij de 
binnenwanden en de gevel. 
Voor het construeren van wanden ligt het 
voor de hand om als basis met stijlen en 

regels te werken. Deze kunnen immers 
recht blijven. Het dichten van een wand kan 
op twee manieren gebeuren. 

Het vlak kan opgebouwd worden 
uit een grote hoeveelheid smalle 
stroken, die tezamen een vlak 
benaderen. 
Het vlak kan bestaan uit een 
materiaal dat uit zichzelf een 
zekere elasticiteit bezit, die een 
kromming in twee richtingen op 
kan nemen. 

Het grote voordeel van het werken met 
stijlen en vlakken in een hyperbolic 
paraboloid, is dat de rechte elementen 
meteen de mal vormen voor de platen die 
er tegen bevestigd worden. Oftewel, de 
vervorming van de platen verloopt altijd 
natuurlijk in de lijn van de onderliggende 
stijlen. Dit maakt de methode van 
benaderen van vlakken met behulp van 
stroken een stuk minder noodzakelijk. 
Mijn onderzoek zal zich dus voornamelijk 
richten op het werken met vlakken in 
combinatie met onderliggende stijlen. 
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Binnenwanden 

Voor de binnenwanden is dit een goed 
toepasbaar gegeven. Een regel op plafond 
en een regel op de vloer definiëren het 

Fig. 8.21 Opbouw binnenwanden 

vlak. De stijlen worden aangebracht als 
tussenconstructie met geluid- en 
brandwerend materiaal ertussen en het 
geheel wordt afgewerkt met brandwerende 
panelen. (zie Fig. 8.21 Opbouw 
binnenwanden) 
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Ge\fel 

Voor de gevel is een vergelijkbaar Principe 
mogelijk. Het gehele gebouw Wordt 

omkleed met een VliesgeveL Ook hier is 
sprake van een opbouw uit rechte stijlen en regels. 
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Er is de laatste jaren onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden om glas koud te 
torderen. De ontwikkeling is inmiddels zo 
ver dat de methode commercieel toegepast 
kan worden. Volgens opgave van 
vliesgevelleverancier Alcoa, kan dubbel 
glas, mits gehard, koud vervormd worden 
tot 4%. Door de geringe verdraaiing van 
mijn ontwerp, slechts 15°, zal de grootste 
vervorming van een glaspaneel van 2,5 
meter hoog 61 mm zijn. Dit is 

61 
--xlOO% = 2.44%. Dit valt dus nog 
2500 
ruim binnen de grenzen. 
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Doorgangen 

In een getordeerde wand moet extra 
aandacht worden besteed aan de 

Fig. 8.22 Verticale schuifdeur 

doorgangen. Simpelweg een deur afhangen 
behoort hier niet tot de mogelijkheden. Ik 
heb daarom drie soorten deuren 
geselecteerd die wél toepasbaar zijn: 
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Fig. 8.23 Horizontale schuifdeur 

Fig. 8.24 Taatsdeur 
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Het grote glasoppervlak zou in een klimaat 
als dat van Spanje problemen op kunnen 
leveren. Door zoninstraling is de kans op 
oververhitting in het gebouw erg groot. Er 
zal dus een zekere mate van zonwering 
toegepast moeten worden, terwijl de 
klimaatinstallatie de rest van de koeling 
voor haar rekening neemt. Om dit probleem 
op te lossen zal ik in het glas van de gevel 
fotovoltaïsche cellen toepassen. Deze cellen 
zijn in staat om zonlicht om te zetten in 
elektrische energie. Bij deze technologie 
wordt een dun laagje silicium op de 
glasplaat gedampt. Met behulp van een 
laser worden vervolgens banen 
weggebrand. Door deze bewerking wordt 
het glas weer transparant. De mate van 
transparantie is afhankelijk van de 
hoeveelheid verwijderd silicium. 
Met deze oplossing is niet alleen het 
probleem van zonwering opgelost, maar 
wordt tevens energie opgewekt die gebruikt 
kan worden om de klimaatinstallatie van 
energie te voorzien. 

Fig. 8.25 Fotovoltaïsche cellen in glaspaneel 
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Nawoord 

Het idee om te werken met structuren en 
patronen en dit te combineren met het 
gebruik van computerscripts, is voor mij 
een geslaagde opzet geweest. Dit gegeven 
heeft gedurende mijn gehele 
afstudeertraject een leidende rol gespeeld. 
Hoewel ik mij op sommige momenten wat 
veel liet meeslepen door mijn 
enthousiasme, waardoor ik af en toe het 
grote doel uit het oog verloor, denk ik dat 

de gehele afstudeerperiode voor mij een 
bijzonder leerzame ervaring is geweest. 
Ook heb ik mijn ontwerp zien groeien van 
eerste, bleek later, onoverdachte schets I 
naar een heus rationeel ontwerp dat 
voldoet aan alle wensen en eisen die van 
tevoren waren opgesteld. 
Het ontwerp is bijzonder, sprekend en staat 
voor de mogelijkheden en beperkingen van 
deze tijd. 
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Programma van eisen 

Het programma van eisen is niet heel uitgebreid. Ik heb het opgedeeld in twee fasen. 

Expo 
Faculteit voor multimedia en animatie 

Paviljoen Faculteit 
Ruimte Opp Hoogte Ruimte Opp Hoogte 

Entrée 250 Entrée 250 
Ontvangsthal 250 Ontvangsthal 250 
Auditorium 300 Auditorium 300 3.5 
• service • 100 plaatsen 2 x 150 
Kleine theaterzaal ± 200 500 18 Auditorium 500 18 
plaatsen • 500 plaatsen 
• service 
Expositieruimte " Los 4000 Expositieruimten 1000 
paisajes del Agua" en Mediatheek 250 
Expositieruimte Spanje Kantoren 750 

Testru imten 250 
Servicebalie 100 
Studieruimtes 100 x 6 600 2.6 
Op namestudio (blue 200 5 
screen) 

Winkels 250 Winkels 250 
Ta pasbar 150 Ta pasbar 150 
Restaurant 250 Kantine 250 

Aula voor ceremonies 
Installaties 
• Luchtbehandeling 
• Electra 
• IT 
• Water 
• Riolering 
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Verkeersruimte 
• Gangen 
• Trappen 
• Liften 
• Hellingen 

Sanitair 500 Sanitair 500 

Totaal ca 6500 6000 

Opgegeven oppervlakten zijn indicaties. Het zijn netto waarden, waar geen rekening is 
gehouden met constructies en facilitaire ruimten. 
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Details 
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