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inleiding 

Inleiding 

Sinds de opkomst van de computer- en informatietechnologie is een verandering 

opgetreden is het werkproces en de methode om tot architectonische ontwerpen te komen. 

De rol van de traditionele architect is gewijzigd. Nieuwe technologieën en methoden 

maken het mogelijk met een ander blikveld te kijken naar de manier waarop een ontwerp 

tot stand komt. Hierin zijn keuzes te maken. Waar de computer eerst vooral een medium 

was voor uitwerking en presentatie is een nieuwe trend zichtbaar. Zij wordt niet langer 

uitsluitend gebruikt voor deze presentatie technieken, maar toont nieuwe mogelijkheden 

door het gebruik van 'intelligente' programmatuur, waarmee een meer volwaardige twee

eenheid gevormd wordt tussen ontwerper en computer. 

Deze publicatie geeft een inzicht in een deel van deze nieuwe methoden. Het bespreekt 

hoe dergelijke processen tot stand komen en toont daarnaast de uitwerking van een 

stedelijk gebied dat met gebruik van parametrische ontwerpmethoden tot stand is 

gekomen. Aan de hand van fascinaties voor patronen en structuren wordt u ingeleid in 

de totstandkoming van het volledige proces. U leest een visie op ontwerpmethoden en 

ontwerpprocessen en wordt uitgelegd hoe architectuur en (computer)programmatuur 

samen werken en in dienst van elkaar kunnen bestaan. De gestelde opgave voor het 

ontwerp van een stedelijk gebied wordt besproken waarna u de resultaten van het gehele 

traject kunt aanschouwen. 
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H;vperbody Research Group 
D1rector Prol . Ir. Kas Oasterhuis 

afb.: Game Set and Match IIIntemational Conference 2006 

The architecture co-laboratory: game set and match II 

International conference 2006 

On computer games, advanced geometries and digital 

technologies 

The 2nd International GameSetandMatch Conference 

wiJl be held from 29th March to lst April 2006 at 

the Faculty of Architecture of the Delft University of 
Technology, The Netherlands. 

6 

GameSetandMatch II discusses current and future 

transformations within digitally driven architectural 

practices through innovative cross-disciplinary 

collaborations in general and reai-time collaborative 

design, engineering and prototyping processes in 

particular. 
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Het volgende Engelstalige artikel is geschreven voor 

de internationale conforentie Game Set And Match ll. 

Het bespreekt het gehele traject in vogelvlucht en geeft 

een duidelijk overzicht van alle genomen stappen. Het 

artikel kan oTUlfhankelijk van de andere hoofdstukken 
gelezen worden. Tevens is dit artikel gepubliceerd in de 

gelijkTUlmige publicatie Game Set And Match II (zie 

hoofdstuk Media voor meer informatie omtrent deze 

publicatie). 

Confection for the masses in a parametrie 
design of a modular favela structure 

Abstract 

Social housing in the Netherlands is increasingly 

stimulating user partidpation. Often though 

this partidpation is purely cosmetic and has 

little to do with diversity and uniqueness of 

living. The identification and uniqueness of a 

building block is usually detennined by the 

exterior, while the pattem and structuring of 

the elements of the building block is following 

very strict rules. The merging of housing for the 

masses and the uniqueness of the individual in a 

way that the building block itself represents the 

unique character instead of the cosmetic skin is 

a challenge for the design of new urban housing 

environments. 

c:onfection for the tnltsses In 11 /)ltrametric design of 11 modulltr fitvela strodure 
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The aim of this project is inspired on the favelas 

in Sao Pa ulo, Brazil. The pattem of these areas 

shows an uncontrolled growth leading to a vast, 

seemingly chaotic, but yet very structured, way 

of living. The analysis of this pattem of structures 

has inspired us to develop a modular system of 

building blocks. The uniqueness and identification 

is not only present in its cosmetic skin, but also in 

the arrangement and combination of the building 

blocks. 

The applied method for creating this new 

environment is based on parametrie design in 

which certain parameters are given before the 

script is executed. These parameters are mostly 

derived from essential elements of either the 

building blocks or the urban context. The script 

interprets the input parameterstogenera te a 

model that fulfills all requirements. The generated 

results actasastarting point for further design. 

The script handles a wide range of structuring 

elements within a grid. The infrastructural works, 

green and leisure zones, shopping areas, future 

development areas and modules for housing are 

all elements that are generated using the same 

algorithms but with different input parameters. 

Design methods, like presented in the paper, 

might change the design process and the role of 

the architect. This generaled design of a mass 

housing environment sets new standards for social 

interaction and structuring of building blocks in a 

dense urban setting. 

7 
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Confection for the masses in a parametrie 
design of a modular favela structure 

Social Housing 
After the Second World War there was a large 

demand for new social housing areas. Due to new 

industrial processes it was possible to build new 

prefab elements. Together with the prosperous 

economy new housing areas were build in mass 

production. The tradition of social housing was 

and still is influenced by functionalism and the 

economie cost effectiveness of the production 

process. As a result both the structural elements 

and the visual outer skin were very similar in 

those post-war urban environment projects. 

However, in the last decades a noticeable change 

has taken place. Future homeowners wanted to 

be involved in the design process more often and 

more significantly. They were given the change to 

be part of the design process where the architect 

would translate their opinion into an architectural 

object resulting in a house-on-demand, unique to 

the individuals' personal choice. Social housingin 

the Netherlands is increasingly stimulating user 

participation. Often though this participation is 

purely cosmetic and has little to do with diversity 

and uniqueness of living. New urban areas are still 

being built using the same traditional ideas, which 

results largely in a very functionalistic approach 

of repetitiveness. One unit is repeated into a row 

of identical blocks. This concept is still used in 

most of the new urban areas. As a result those 

areas become monotonous in the bare structural 

geometrie composition of each unit. Although 

new urban environments are more diverse in their 

B 

visual appearance then in the past decennia, this is 

only a change in outer skin rather than a change in 

geometrie structure. A rich diversity of colors and 

materials is used more often to enrich the structure 

of the building block which supports a visual idea 

of difference and uniqueness. The identification 

and uniqueness of a buildingblockas 'mine' or 

'yours', is usually determined by the exterior, 

while the pattem and structuring of the elements 

of the building block is following very strict rules. 

This poses a question. While Social housing in 

the Netherlands is increasingly stimulating user 

participation, this participation most often is 

purely cosmetic and has little to do with diversity 

and uniqueness of living. Although it does enrich 

the environment in diversity and uniqueness, the 

building block itself remains the same. 

However, build environments which do not have 

any form of structural planning do exist. In most 

cases, the growth of these areas is uncontrolled 

and unintentionally. One of these environments is 

found in the Brazilian favelas. 

Favela 
The term favela is used in Brazil to describe large 

areas of shanty towns or slums, and is derived 

from a species of plant that grows in the hillside of 

Rio de Janeiro. These hillsides were originally used 

by freed slaves who first established a community 

in the end of the 19th century. Although the 

comparison to slums is often made, a favela is 

fundamentally different is terms of its origin and 

location. While slums mostly arise when poorer 

residents from the countryside come to larger 

cities in search of work, the favela originated 

conreetion for the masses In • parametrie design of a modu/ar fllvet. structure 



afb.: Favela from above, photography by Peter Main 

when a large population became displaced. The 

first favela is considered to be created in 1897 

after some 20.000 veteran soldiers were brought 

to Rio de Janeiro and left withno place to live. 

Today's favelas originate from the 1970's as a 

construction boom in the richer parts of Rio de 

Janeiro attracted many workers from poorer states 

in Brazil. Heavy flooding in the low level poorer 

areas also forced a vast number onto the various 

hillsides. All development on these hillsides is not 

funded by the state and is characterized by a total 

absence of numbered streets, sanitation networks, 

plumbing, electricity or telephone. Residents build 

conreetion for the masses in a pat71metric design of a modular favela structure 
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new units on the fly without a license or approval 

and with any material present. As a result this 

pattem of uncontrolled growth leads to a vast, 

seemingly chaotic, but yet very structured way 

of living. The expansion of new building blocks 

seems to lead to a number of distinct typologkal 

elements. These elements are the basic structuring 

types that constitute the building blocks. The 

analysis of this pattem of structures has inspired 

us to develop a modular system of building 

blocks. The uniqueness and identification is not 

only present in its cosmetic skin. but also in the 

arrangement and combination of the building 

blocks. Although the surroundings and origin of 

the favelas is not inspiring for Western civilization 

as a community to live in. the pattem and structure 

of the construction on the other hand is far more 

intriguing. The concept of this uncontrolled grown 

environment compared to the structured way of 

row housing in new urban areas is the basis for the 

development of this modular housing project. 

Parametrie design methods 
The applied method for creating this new 

environment is based on parametrie design. Within 

the parametrie procedure certain parameters 

are given before the script is executed. Essential 

elements from the elient brief are subtracted into 

parameters in a unified amount of comparable 

mathematica! values. The essential elements are 

mostly derived from either the building blocks 

or the urban context. Arnount, dimension and 

orientation are the basic parameters that are 

used in an urban design where large numbers of 

elements are required. Together with other non-
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afb. : perspective generated environment 

derived parameters these form the basic starting 

parameters of the parametrie design method. At 

the start of the script the option is given to set the 

parameters to suitable values. Once these are set 

the creating part of the script can be executed. The 

script interprets the input parameters to generale a 

model that fulfills all requirements as determined 

by the parameters. Once the script ends by either 

reaching all requirements or not being able to 

continue after reaching certain validation stopping 

points, it has produced the result. These generaled 

results cannot be qualified as architecture; but 

act as a starting point for further design. The 

repetitiveness of the script allows rerunning 

the sequence many times with different input 

parameters to generale different results. Since 

the script does not create a model in which every 

detail has been constructed, the next phase of the 

design process will take place manually. 

JO 

Working of script 
The original idea of the script was to create an 

urban housing environment consisting of modular 

blocks to provide a favela based pattem. Multiple 

scripts have been written to provide different 

aspects of an urban environment. Each script 

handles a specific range of structuring elements 

within a grid. All these elements are generaled 

using the same basic algorithm but with different 

input parameters. The basic algorithm operales as 

follows. 

To place elements on the grid, the script randomly 

selects a coordinate within the environmental 

boundary. The retrieved position will then be 

subjected to a validation process to ensure it is a 

valid position. The algorithm checks the coordinate 

for elements that may already occupy the position 

and dependent on the type of element, accepts or 

rejects it. lf the height coordinate of the position 

can be raised, and the element present at the given 

afb. : first level, perspective 
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position allows for other elements to be built on 

top, the system will raise this height coordinate to 

the first valid position. If the original coordinates 

are not valid and raising the height coordinate 

also does not provide a valid point, the algorithm 

rejects that position. The script will then repeat the 

sequence and randomly select a new coordinate 

within the environmental boundary. This 

validation algorithm ensures no elements are built 

in or through other elements. 

Several subscripts in the main script are present to 

create elements for different purposes. Within the 

environmental boundary new areas are created 

for infrastructure, green and leisure zones, future 

development, larger shopping mails and office 

spaces, and modules for housing. Each of the given 

subscripts allows multiple sets of parameters. For 

instanee it is possible to create two sets of housing 

modules with different parameters for dimension. 

The use of different sets is implemented to 

promote the diversity of the end results. 

At first the world space is specified. The 

second step in the whole sequence is to create 

infrastructural works. Each set of roads has three 

parameters; one for the amount of roads, one for 

the size of a single road element and a parameter 

for orientation. The general idea behind the 

infrastructural works is the principle of a growing 

snake. A road consists of a combination of small 

square road elements, represented by a grid cell, 

that together produce a road string. For each set 

of roads, the starting position for the road string 

is derived by dividing the world size through the 

confection for the masses in 4 pill'llmetric design of 4 modu14r ravelil structure 
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world 
base dimension (x,y,z) 

world di mension (x,y,z) 

infrastructure 
amount sets 
amount roads 
unit di mension (square size) 
orientation 

public and leisure 
amount sets 
amount spaces 
min di mension (x,y,z) 

max di mension (x,y,z) 

min position (x,y,z) 

max position (x,y,z) 

housing modules 
amount sets 
amount modules 
dimension(x.y.z) 

afb.: sequence of script 
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amount of road strings in the set. This coordinate 

is used for the first road element in a road string. 

From this starting point onwards each new road 

element is adjacent to the previous one, but 

the position relative to its predecessor can vary 

dependent on a script generated random variable. 

These growing snakes are searching a path on their 

own until they reach the environmental boundary. 

This results in an unpredictable pathway for each 

road string to be generated. Road elements can 

never be built on an already existing position. If a 

road string needs to cross another already existing 

road string, a crossing is made out of the shared 

cell. 

The following step of the script handles the larger 

areas for shopping mails, office spaces and areas 

for future development. Within the environmental 

boundary the recursive algorithrn determines 

positions and dimensions, derived from the 

input parameters, to reserve large restricted 

zones for this purpose. Similarly, areas for future 

development are generated. These restricted zones 

can be seen as separate design areas in the whole 

urban environment. Each set of these areas has 

parameters for dimension, amount and position. 

Dimensions can be given either using exact 

values, or defining a range of values for which the 

generaled space will use a random value between 

the given limits. By defining the same height of the 

world for the space, you ensure no other elements 

will be placed on top of these areas. By setting 

a height value lower than the world height, you 

allow other elements to be built on top. With the 

position parameters it is possible to define an area 

J2 

in the imaginary world where the spaces will to 

be created. For instanee you may want to genera te 

spaces from a set only in a small part of the world. 

Green and leisure zones are basically generaled 

in the same way as the restricted zones for 

shopping mails and offices. A given number of 

zones is created and marked for leisure activities, 

such as green zones. Further, empty spaces are 

created to improve the air and light quality. The 

zones generaled in this phase are taking up the 

full height of the imaginary plan. This is done to 

prevent new elements being created on a higher 

level at that same position. These empty spaces 

proved to be a considerable asset for the quality 

and density of the generated environment. Since 

they act as air vents, and therefore have no mass or 

borders, they provide open gaps in the density of 

the vast amount of build modules. 

afb.: third level, perspectfve 

conreetion for the m11sses In 11 Plft"ametric design of 11 moduillr favela structure 



Finally the modules for housing are generate<i. 

Each set of modules has parameters for amount 

and length, width and height dimension. The 

script first locales a grid coordinate for a module to 

be placed. If a certain position is already occupied 

by other elements in the urban environment, 

the algorithm will raise its base height position 

until a valid group of grid cells is found. This 

raise of the base height position only occurs if the 

located position allows elements to be moved to a 

higher position. In some cases the envirorunental 

boundary does not allow new elements to be 

placed on higher positions, due to parameter 

restrictions, and the full height is regarded as 

occupied by the one single element present at the 

given position. Consequently, if raising the base 

height position is allowed, modules can be placed 

on top of each other, or on top of other existing 

elements within the envirorunental boundary. Each 

module is not only located at a different position, 

also the orientation of the module varles using a 

script generated random variable, but is limited 

to the north-south or an east-west direction, to 

promote the divers and seemingly chaotic design. 

To keep the project within an acceptable time 

frame certain aspects of the design are restricted. 

For instanee the overlaps of modules that are 

on top of other objects are not accounted for 

in constructional reality. To overcome these 

limitations, the choice is made to manually look 

into those, and design them in a traditional design 

process. In a similar way the grouping of modules 

into single housing blocks, consisting of between 

two to six modules, the distinction between private 

conreetion for the masses In 11 {Mram«ric design of 11 moclul<lr flJve/11 strvcture 
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and pubtic space, and stairways and elevators are 

not taken into account within the concept of the 

script. 

afb.: perspective from above 

The end result of the whole design exercise is a 

sponge-like constellation of modules. The diversity 

in positions of the geometrical identical modules 

result in open passageways, small streets, larger 

open areas and a vast amount of bakonies and 

gardens. As a result there is a great opportunity 

for social interaction. To enter a module, you will 

pass other modules on the way and as multiple 

modules are opened up through shared stairways, 

new meeting points are derived instantly. The 

main goal to design a housing neighborhood 

where each house is unique in its structural 

composition through a radical diversity of 

geometrical constellations provides a way of living 

in which social interaction is promoted while 

maintaining each individuals identity through the 

uniqueness of each unit. 

l3 
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Discussion 

Within the quest for computed architecture 

through generative or other code-based methods 

there will always be a distinct relation between 

code and human interaction. A computer or script 

in itself can not do anything. It needs to be given 

orders and those orders needs to interpreled by the 

script which is designed by human. It is not a case 

of computers taking over the architectural world, 

resulting in an abundance of architects. The results, 

however detailed, are still generated as models 

on which the architect has power and controL No 

script really understands what architecture or 

esthetics is. All handlings in a script need to be 

written and made in such a way they are useful 

for the given project. The script in itself does not 

produce architecture; it produces possibilities 

and general structuring objects. The human 

interpretation plays a large role in the results of the 

generaled models. Intervention, elimination and 

adjustments make the final result better from an 

architectural point of view. 

The use of genetic algorithms, cellular automata, 

parametrie procedures and other computer based 

systems in the design process for architectural 

purposes raises the question if such results can 

be produced in a traditional design process. The 

immense computing power and unemotional 

skilis of a computer handle problems differently 

as opposed to humans. The complexity and vast 

amount of data produced by such systems provide 

a quick optional solution toa given dilemma. The 

main use of code based systems is not a quest 

for complexity or elaborate form. It is a method 

afb.: perspective 

of looking at a problem and using mathematica! 

systems helpful in the process of solving the initia} 

concept. While some results of such systems could 

in fact be done in amanual design process, speed 

and amount of data make it practically impossible 

to do so. The gain of these systems is based on 

those parameters, whether or not the targeted 

result has a geometrical complexity or simplicity. 

New design methods and concepts might change 

the design process and the role of the architect. The 

key is to embed and make use of these systems in 

practical sense and design. 

conreetion for the masses In 11 parametrie design of 11 modulllr favela structure 
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fascinaties 

Oorsprong en fascinaties 

Niets ontstaat zonder reden. Elke vorm van creativiteit heeft een geschiedenis en ontstaat met een relatie 

naar deze geschiedenis. De gedachte die leid tot een principe wordt gevormd naar de kennis en ervaring 

die aanwezig is. Wat deze grondslag is en wat zij betekent zal hieronder inzichtelijk worden gemaakt door 

enkele beelden te tonen en te verklaren op welke wijze deze in de gedachten een rol spelen. Er zit geen 

logische volgorde in de genoemde fascinaties. Verschillende niveaus worden naast elkaar geplaatst, zonder 

dat hierbinnen een prioriteit is gesteld. Elementen uit de natuur, bestaande ontwerpbureaus, personen, 

en wiskundige principes kunnen hier naast elkaar bestaan zonder conflict te veroorzaken in de gedachte. 

Het gaat hier immers om gedachte en oorsprong voor het creatieve proces in het ontwerp. De gedachte is 

dan ook niet te ordenen, heeft geen eenduidige richting en is niet lineair. De gedachte fungeert als rizoom 

(zie Deleuze), een woekering, een stelstel van paden waarbij geen begin en eind te ontdekken valt. Sterker, 

alles is begin en alles is einde, en dit allebei tegelijk! Het is een vertakking, een wortelstelsel waarbij het ene 

beeld voorafgegaan kan worden door een ander maar ook opgevolgd kan worden door een ander Ander. 

Dit overzicht is hieraan verwant. Er is geen dwingend begin; het kan gelezen worden in een zelf te bepalen 

volgorde. Het legt geen lineair proces vast, de eerste is niet meer waard of beter dan een ander. Er is hier 

geen waarderingsschaal aanwezig, het is een bron van gedachten en het zijn beelden ter associatie. 

!6 confectlon for the masses In a pa,..metric design of a moelu/ar favela structure 



Favela 
In Brazilië en specifiek in Sao Paulo zijn enorm 

uitgestrekte gebieden te vinden die onder de 

naam favela bekend staan. Het zijn gebieden 

waar een grote hoeveelheid mensen bijeen woont 

in een relatief ongestructureerde en ongeplande 

woonomgeving. Het betreft hier de armste 

gebieden, en hoewel het vaak aangeduid wordt als 

'slums' of krottenwijken is hier in feite niet direct 

sprake van. Het betreft namelijk een vorm van 

zelfregulering voor een evolutionaire en continu 

groeiende leefomgeving. Er is geen sprake van 

geplande infrastructuur of sanitaire voorzieningen. 

ronfection for the masses in 11 pal'llmetric design of a modular favela stroctul'f! 

fllsciflllties >favela 

Alle structuren en woonobjecten zijn door de 

bewoners zelf in elkaar gezet. Het functioneert als 

een zelf gereguleerde staat. 

Het perspectief waannee naar favela's gekeken 

wordt is hier vooral van belang. Vanuit 

leefervaring en woongenot zullen de meeste 

favela's onderdoen voor de geplande woonmilieus. 

Het voorzieningen niveau is ver onder de maat 

voor de modale bewoner. Het perspectief waannee 

de favela's bekeken kunnen worden zodat er 

een zinnige betekenis uit gelezen kan worden 

heeft met name betrekking op de structuur en 
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afb.: favela jacarezinho, Rio de Janiero, Brazin'e 
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organisatie van het geheel. Ver uitgezoomd 

lijkt het een brij aan vlakken en kleuren die niet 

eenduidig te herleiden zijn in haar verkaveling. 

Steeds verder inzoomend worden de diverse 

onderdelen duidelijk en herkenbaar, hoewel de 

interne samenhang nauwelijks leesbaar is door 

de verstrooide ordening. Wel is duidelijk dat de 

gebruikerswens te wonen hoe hij wilt, hier zeer 

direct aanwezig is. Ieder bouwt zijn eigen idee, 

uiteraard hier zeer beperkt door de financiële 

situatie van de gebruiker. Het levert een extreem 

divers landschap van elementen op. 

De grootste favela bevind zich in Rio de Janiero, en 

is bekend onder de naam 'Favela Jacarezinho'. In 

deze favela, die een gebied bestrijkt van ongeveer 

35 hectare, wonen naar schatting 58,000 mensen. 

In Rio de Janeiro wonen ongeveer 1,2 miljoen 

mensen in Favelas. Een unieke samenstelling van 

bouwblokken en combinatie van deelstructuren 

zorgt voor een zeer divers en verstrooid landschap. 

Het patroon toont ongecontroleerde groei en leidt 

tot een uitgestrekt, ogenschijnlijk chaotisch, maar 

in werkelijkheid zeer gestructureerde manier van 

wonen en leven. 
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De markt 

Het fascinerende aan dit beeld van een markt is de 

methode van aanpassing. Op heel natuurlijke wijze 

wordt binnen de grenzen van de marktwereld (het 

rechthoekig kavel) een separate wereld gecreëerd. 

Er lijkt een nieuwe vorm van ontwikkeling 

plaats te vinden binnen een heel gestructureerd 

rechtlijnig stelsel van de bestaande wereld. De 

diversiteit aan standplaatsen lijkt zich onbewust 

van deze rechtlijnige ritmiek waardoor het geheel 

van standplaatsen als muziek werkt en zich een 

eigen toestand geeft. Wat chaotisch lijkt is echter 

niet zonder orde. Het is een schijnwerkelijkheid. 

Binnen het groeiproces van het geheel 'markt' 

is haast onbewust en oerinstinctmatig een orde 

ontstaan die niet alleen praktisch maar ook 

inspirerend en sfeervol is. Elke markt kent haar 

eigen ritmiek die schijnbaar chaotisch, maar 

werkelijk intrigerend is. 

Westerdok, amsterdam 
De ritmiek waarmee een uniform en conceptueel 

geometrische vorm zoals het blok gebruikt kan 

worden als basispatroon ter creatie van een zeer 

divers ' landschap' zorgt voor een spannend geheel 

van ritmische elementen. De hoofdstructuur (de 

contour) is verdeeld in een orthogonaal raster 

dat vervolgens weer is onderverdeeld in een 

per gedeelte andere invulling. Deze combinatie 

van enkele primitieve vormelementen en de 

ritmiek van ordening creëert een divers en rijke 

compositie. 
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Borneo-sporen burg 
De woningen aan de waterzijde in bornea

sporenburg (zoals op bovenstaande afbeeldingen) 

zijn een 'moderne' vorm van het aloude principe 

van de rijtjeswoning. Het gaat hier in feite om een 

traditionele rij woningen, waarbij de moduul (de 

individuele woning) echter variabel is gemaakt. 

Elke volgende woning in de rij heeft andere 

kwaliteiten en uitgangspunten. Hierdoor ontstaat 

een divers beeld waarin elke moduul in de rij een 

uniek karakter heeft. 

Natuurlijke patronen 
In de natuur zijn tal van structuren en patronen aanwezig die een grote complexiteit bevatten maar tot 

heldere en inzichtelijke beelden lijden. Elementen die onder groei ontstaan en ontwikkelen in de tijd tonen 

deze complexiteit niet maar doen vermoeden dat het zeer primaire methoden zijn. Invloeden van elementen 

als wind, creëren spannende en vloeiende patronen die op geen enkele plek in het beeld uit hun patroon 

lijken te vallen. Er heerst hier een continuïteit en eenheid ongeacht de mate van specifieke en complexe 

invloeden die eraan vooraf zijn gegaan. 
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Archigram - Plugin en Walkin Cities 
De Walking Cities waren voornamelijk machines 

die zich als nomaden rond de wereld bewogen 

en vervoerden. Immense structuren op poten die 

mechanisch voortbewogen. Door de omvang alleen 

al oogden het voornamelijk logge, onverwoestbare 

en voorallevende entiteiten. Het 'huis' van de 

machine (vergelijk een slakkenhuis) bevatte 

een grootse hoeveelheid woonbare ruimten en 

installaties. Bij Archigram stonden verandering, 

flexibiliteit en beweging als voornaamste stellingen 

in elk programma van hun exploraties naar een 

nieuwe manier van denken over architectuur. 

Het paradoxale van de stelling waarmee 

werd begonnen is dat de huidige wereld van 

informatietechnologie nagenoeg precies deze 

doelstellingen nastreeft, hetzij in een andere 

context en andere vorm gegoten. De essentie 

van de huidige communicatie lijnen draait het 

principe van de Walking Cities in haar doel precies 

om. De huidige 'steden' lopen weliswaar niet, 

de informatie, die in deze gelijkgesteld is aan de 

stad, loopt wel zeker. Langzaamaan heeft onze 

beschaving een netwerk rond de aarde gelegd 

van allerlei verbindingslijnen met evenveel 

doeleinden. Niet alleen de spraak (telefoon) ook 

het zicht (televisie), het nieuws en de geschiedenis 

confection for the m11sses In 11 Pll111metrlc design of 11 modulllr fllve/11 structure 
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(internet) en het vermaak (internet, televisie) zijn 

via uitgestrekte lijnen tot ieders toegang gekomen. 

De Walking Cities zijn geïnverteerd door de 

huidige informatietechnologie; de principes van 

flexibiliteit, beweging en verandering zijn hierin bij 

uitstek de primaire doelen. 

De toegankelijkheid van het internet door 

deze communicatielijnen maakt een tweede 

vergelijking. De relatie tussen deze communi 

catiemogelijkheden en de Plugin Cities is een 

verhouding die zich evenals de Walking Cities 

voordoet. In de Plugin Cities draait het vooral om 

de flexibiliteit en veranderbaarheid (en daarmee de 

tijdelijkheid en vergankelijkheid). Enorme (casco) 

structuren voorzien van evenzo grote hijskranen 

ernaast tillen en rangeren en ordenen nieuwe 

omgevingen binnen korte tijd tot hele steden. Het 

tempo waarmee deze steden zich ontwikkelen 

is afhankelijk van de interesse en de snelle 

processen waarmee herordent kan worden. Voor 

het internet gaat eenzelfde vergelijking op. De 

snelle groei maakt het tot een niet mis te verstaan 

onderdeel van alle informatie. De hijskranen van 

Archigram zijn digitaal omgetoverd tot enorme 

werkmachines, server apparaten die de nog 

grotere hoeveelheid aan nieuwe 'modulen' in het 

systeem laad en daarmee de 'stad' doet groeien'. 
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www 
Het internet is ontstaan uit een netwerk dat vooral 

voor militaire doeleinden gebruikt werd. Sinds 

de globale ontwikkeling van het internet is het 

overzicht wel verloren geraakt. Het netwerk is 

zoals het woord als aangeeft een netwerk, dit wil 

zeggen dat er geen begin of eind punt is, maar 

dat het fungeert als een rizoom (zie Deleuze). Een 

rizoom als woekering wortels die kris kras door 

elkaar heen gaan en overlopen in elkaar. Het is 

niet relevant waar je in het netwerk begint met je 

tocht, alles leidt tot alles en elke ingang heeft door 

zijn meerderheid aan uitgangen een potentieel aan 

mogelijkheden voor zich. Het is hier de gebruiker 

die beslist welke route er belopen wordt, door de 

keuze voor een specifieke zij-ingang. 
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Peter Struyken 
De kunst van Peter Struyken kan een kunst van 

wetmatigheden en relaties worden genoemd. 

Alle factoren worden zoveel mogelijk van tevoren 

beslist en met elkaar in verband gebracht. Zo 

worden wetmatig veranderende structuren 

ontworpen. De programma's worden uitgewerkt 

met behulp van de computer, waardoor de 

variatiemogelijkheden optimaal kunnen worden 

benut. Struyken ziet zijn werk als een middel om 

inzicht te krijgen in de factoren die de zintuiglijk 

waarneembare omgeving bepalen. 
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Popart 
Net als eerder genoemde fasànaties is ook Popart 

van invloed is geweest op de gedachte. In een 

kortstondig experiment is getracht de invloed 

van popart op een architectonisch experiment te 

ontdekken. Dit heeft geleid tot een korte column 

over de invloed en betekenis van het begrip pop in 

een architectonische context. 

POP verheft de alledaagse, bekende en herkenbare 

iconen en symbolen tot een verbijzondering. 

Het herintroduceert de presentatie en voert het 

herkenbare op als verheven realiteit. 

column: gePOPt wonen 
Het wonen vanuit de POP benadering behandelt 

de archetypen woningtypen. Het zijn die typen die 

alom bekend zijn en het stereotype beeld oproepen 

van wonen. Het is het kindertekening beeld van 

wonen. Het is het meest gestandaardiseerde en 

bekendste symbool voor het huis. Dit type is het 

alom herkende icoon van wonen, maar verschilt 

uiteraard per cultuur. ledere cultuur heeft haar 

specifieke beelden en associaties bij wonen. 

Hierdoor zullen de archetype iconen dan ook per 

cultuur verschillen. 

In het gePOPt wonen zijn de modulen van de 

woning die samen geclusterd worden tot een 

eenheid uiterlijk weinig gevarieerd in hun 

verschijningsvorm. Het gaat hier immers om het 

icoon beeld van wonen, en een icoon is slechts 

krachtig wanneer het onveranderd aanwezig is. De 

eenheid wordt gecreëerd door deze iconografische 

beelden te rangeren en componeren tot een wereld. 

De wereld van het gePOPt wonen. 

conreetion for the masses In a f»l'atnetric design of a modular favela structu~ 

fascinaties > pop en gePOpt wonen 

De eerste blik schept verwarring. De verwarring 

in de eerste blik ontstaat door de clustering en 

ordening van de huid. Niet een duidelijke rij of 

stapeling containerwoningen, maar een wanorde 

en haast organisch geheel wordt gezien. Er zijn 

lijnen en vlakken, ruimten en nissen, lichtpunten 

en duisternissen, allen tegelijk. De wanorde komt 

voort uit de organisatie, een onnatuurlijke en 

onherkenbare eenheid, een spel op zich. een drie 

dimensionaal kubistisch schilderij is wat je ziet. 

Hoewel je specifieke deel elementen wel herkent, 

kan je ze in deze blik niet plaatsen. Het roept 

associaties op aan het archetype wonen. 

De tweede blik schept herkenbaarheid. Een 

analyserend oog maakt de eerste blik echter 

herkenbaar, er zijn iconen in de huid zichtbaar 

die doen denken aan de herinnering en de 

vertrouwdheid van wonen. In deze wereld is 

die herkenbaarheid groot, de lijnen in de wereld 

staan voor de alom bekende lijnen van het wonen. 

Het is herkenbaar en identificeerbaar, het is aan 

te duiden en aan te wijzen. Het is echter niet 

alleen herkenbaar. De beelden en lijnen tonen 

weliswaar een herkenbaar iets (namelijk het 

archetype wonen), ze zijn echter niet in hun 

natuurlijke staat getoond. Het is naast herkenbaar 

ook vervreemdend. De combinaties van allerlei 

herkenbare elementen in een organische rangorde 

ongecontroleerd lijkt. Een explosie van vormen 

maakt de stapeling onwerkelijk. Woonschillen 

en beeldvorming is wel te achterhalen, maar niet 

keurig en netjes, niet ordentelijk, maar chaotisch en 

verstrooid, als een mikado set die opeen gevallen 
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is, een blokkendoos op een hoop geveegd. De 

woonelementen hangen vervreemd aan elkaar, 

lijken uit evenwicht te zijn, alsof ze elk moment 

neer kunnen vallen en los kunnen koppelen van 

het geheel. 

Vorm vertelt echter maar een gedeeltelijke 

waarheid. Het is een aspect naast vele andere. 

Huid zegt niet alles, maar toont een beeld van hoe 

het zou kunnen zijn. Niets is echter zeker. Achter 

de herkenbare huid van archetype woningen 

schuilt een verraderlijke wereld vol afwijking en 

organisatorische desillusie. 

Functioneel zijn de iconen niet vanzelfsprekend 

gelijk. De schil toont de schil, maar toont geen 

inhoud, het suggereert het slechts. Waarheid is 

geen waarheid tenzij het werkelijke waarheid is. 

Dit kom je echter niet te weten zonder functionele 

inhoud. Binnen het gePOPt wonen lijkt veel, maar 

is alle anders. Huid en schil tegenover inhoud 

en functie. Cosmetica en plastische chirurgie 

tegenover ziel en geest. Interne ruimten worden 

niet naar hun huid verstrooid. Niet in dezelfde 

eenheid althans. Naast een "vervreemdende 

herkenbare" huid is de interne organisatie van 

eenzelfde natuurlijke tegenstelling, maar niet 

noodzakelijkerwijs een gelijke. Functioneel 

wordt het gePOPt wonen door elkaar geschud, 

alsof alle interne ruimten losgeweekt van elkaar 

zijn uit de traditie en met elastieken aan elkaar 

verbonden blijven. Alsof vervolgens alle ruimten 

uiteen gerekt zijn. en met een klap waar op elkaar 

botsen door de eeuwige verbondenheid van de 

elastieken. Alsof de cluster herclustert. De interne 
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communicatie van de functionele betekenis wordt 

herzien en herwogen. 

Het gePOPt wonen maakt gebruik van iconen 

als elementen. De iconen 'woning' worden 

gecomponeerd tot een ruimtelijke eenheid. Dit is 

vorm. De interne structuur van de eenheid ligt niet 

gelijk aan de ruimtelijke ervaring, maar doorbreekt 

deze juist. De organisatie is hedendaags en 

ondersteund door technologische vooruitgang 

maakt ze de wereld tot een unieke, een gevarieerde 

en diverse. Dit is functie. 
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Peter Eisenman 
De betekenis van het diagram bij Peter Eisenman is 

een letterlijke superpositie. Hij gebruikt referenties 

van de locatie (en deze wordt ruim gemeten) om 

historische koppelingen te maken. Het betreft 

ook hier, net als bij UN Studio, referenties van 

buiten het veld van architectuur. In tegenstelling 

tot de metaforische betekenis van het diagram 

bij UN Studio gebruikt Peter Eisenman zijn 

diagrammen in de meest letterlijke zin. Het 

diagram is een verbinding en koppeling van een 

brede dekking aan referenties met de plek in een 

analytische samenballing van kemelementen. 

Het geconstrueerde diagram met historische en 

hedendaagse referenties wordt als basispatroon 

voor vorm gebruikt. Via een diversiteit aan 

vervormingsprocessen ontwikkelt het diagram tot 

een architectonische taal en vorm. 
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Greglynn 
Greg Lynn gebruikt de krachten en beweging 

van ruimte en tijd als draad voor het model. 

Zowel architectuur als ruimte worden opgevat 

als dynamische entiteit en juist die dynamiek 

dient 'gevangen' en 'uitgedrukt' te worden. 

De interne relatie van objecten van het model 

wordt dynamisch en juist die invloed bepaalt de 

fase van kwaliteit. De gecombineerde krachten 

spelen zowel in op tijd, ruimte als architectuur 

en kunnen daardoor niet los van elkaar worden 

beschouwd, maar dienen in een geheel te worden 

samengebracht. De verhoudingen en relaties 

van deze elementen tot elkaar worden vooral 

in animaties van het krachtenspel helder en 

inzichtelijk. 
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UN Studio 
De betekenis van het diagram in de werkwijze van 

UN Studio is een metafoor. Het diagram is in staat 

bepaalde kwaliteiten te tonen in een symbolische 

weergave. Het diagram is een afbeelding. Een 

beeld waarin diverse rollen en betekenissen in zijn 

geabstraheerd en de onbewuste rol van betekenis 

aan kan ontluiken. Het diagram maakt een parallel 

met vakgebieden en interesses buiten het veld van 

architectuur: het koppelt deze gebieden. Het heeft 

organisatorische kwaliteit, als bewegingskaart of 

routebepalende elementen. Het diagram is geen 

blauwdruk voor een ontwerp. Er zit een 'gat' 

tussen het diagram en het ontwerpmodeL Dit 'gat' 

wordt overbrugd door het diagram aan de hand 

van de vormingsprincipes uit het diagram een 

methode te ontwikkelen die de randvoorwaarden 

en conceptideeën verbeeld. 
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Maat en getalsystemen 
Een ander type invloed op de gedachten zijn 

maat- en getalsystemen. Verhoudingsstelsels 

die bedacht zijn of tot stand gekomen zijn via 

nieuwe inzichten en ontwikkelingen in vakkennis 

binnen de wiskundige wereld tot ver daarbuiten. 

De fascinatie hierin ligt besloten in de schijnbare 

eenvoud die achteraf zichtbaar is maar via 

complexe wegen tot stand is gekomen. 

Deze haast paradoxale combinatie van 

complexiteit en eenvoud (en daarmee schoonheid 

en perfectie?) maakt het gebruik ervan fascinerend. 

Het schone en ideale ligt in veel gevallen in de 

methode die niet alleen herleidbaar en inzichtelijk 

is vanuit rekenkundige visie, maar tevens in 

de totstandkoming van het object dat ermee 

geconstrueerd is geworden. De zuiverheid van 

het geconstrueerde maakt het gewaardeerd en 

besproken. hoewel de methode die erachter schuil 

gaat niet altijd inzichtelijk is voor de beschouwer. 

Of dit relevant is doet principieel niet ter zake, 

de waardering is reeds uitgesproken en kan 

uitsluitend groeien onder het besef van deze 

achterliggende gedachte. 

Gulden Snede 
Een belangrijk en duidelijk voorbeeld van deze 

wiskundige schoonheid is aanwezig in de 

zogenaamde Gulden snede. 

Punt C verdeelt het lijnstuk AB in uiterste en 

middelste reden. (hiervoor wordt ook wel de 

wiskundige notatie C .. vumr(AB) gebruikt). 

Neem je voor BC en AC de volgende waarden : BC 

Kl enAC•x 

Dan volgt : AB • x + 1. 
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De verhouding tussen A, B en C is als volgt te 

noteren :AB :AC= AC : BC 

Waaruit volgt: (x+ 1) I x= x 11 --(1)-> x2- x- 1 

=0 

De positieve wortel van de vergelijking (1) is: x"' 

sqrt((1 + 5) 12) 

Deze positieve waarde van de vergelijking wordt 

aangegeven met de Griekse letter Phi. 

De inverse waarde x = sqrt((1 - 5)12) geven we aan 

metPhi'. 

Nu is, in vijf decimalen, Phi = 1.61803 en Phi' = 
-0.61803. 

Afspraak: De verhouding tussen de lijnstukken AC 

I CB = Phi is wat we De Gulden Snede noemen. 

Aan de hand van deze constructie methode van 

de Gulden Snede zijn meer 'Gulden' vormen 

en verhoudingen te bepalen, zoals de GuJden 

Driehoek, Gulden Rechthoek, Gulden Vijfhoek, 

Gulden Pentagram. 

fascinaties > m.t•t en geàllsystemen 
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Getallen van Lucas 
De getallen van Lucas zijn vernoemd naar Franccis 

Edouard Anatole Lucas, 1842-1891, Frankrijk en 

zijn wiskundig gedefinieerd door de volgende 

definitie : un + 1 = un + un - 1 

In woord betekent dit dat elk volgend getal in de 

reeks de som is van de twee voorgaande getaJlen. 

Als u1 en u2 zijn gegeven, ligt de gehele Lucas rij 

vast en kan aan de hand van u1 en u2 de gehele rij 

worden opgesteld. 

voorbeeld 1 : u1 = 2, u2 = 1 : Lucas-rij: 2, 1, 3, 4, 7, 

11, ... 

voorbeeld 2 : u1 .. 5, u2 = 2 : Lucas-rij: 5, 2, 7, 9, 16, 

25, 41, 66, 107, 173, 280, 453, 733, ... , 13153, 21282, ... 

Het bijzondere aan de getallen van Lucas is haar 

relatie met de Gulden Snede. Zoals hiervoor a] 

besproken is de Gulden Snede een verhouding met 

de waarde : (Grieks: Phi) = sqrt((1 +5) 12) 

Stelling: Voor elementen un van elke Lucas-rij 

geldt (voor "grote" waarden van n): un+1 1 un 

Phi (Grieks: Phi). In woord betekent dit dat (voor 
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'grote waarden' in de rij) de deling van een getal 

uit de Lucas rij door het voorgaande getal uit 

diezelfde rij bij benadering gelijk is aan de Gulden 

Snede verhouding (Phi). 

Getallen van Fibonacci 
De getallen van Fibonacd zijn door Lucas in 1877 

vernoemd naar Leonardo van Pisa (genaamd 

Fibonacd, Filius Bonacdi, wat "zoon van 

Bonacdo" betekent) en leefde omstreeks 1175-1250. 

De getallen van Fibonacd zijn een speciale vorm 

van een Lucas rij. In deze reeks is zowel u1 '"' 1 als 

u2 -=1. 

De eerste 40 getallen in deze reeks zijn als volgt: 

1 , 1 , 2 1 3 1 4 1 5 1 13 1 21 1 34 1 55 1 89 1 144 1 233 1 377 

1 610 1 987 1 1597 1 2584 1 4181 , 6765 1 10946 1 17711 

1 28657 1 46368 1 75025 1 121393 1 196418 1 317811 

1 514229 1 832040 1 13462691 2178309 1 3524578 1 

5702887 , 9227465, 

14930352 1 24157817 1 39088169 1 632459861 

102334155 

Zoals vermeld is de reeks van Fibonacd een 

speciale vorm van een Lucas rij. Hierdoor geldt 

voor deze reeks tevens de Gulden Snede stelling. 

Stelling: Voor elementen un van elke Lucas-rij 

geldt (voor "grote" waarden van n): un+ 1 / un 

Phi (Grieks: Phi). In woord betekent dit dat (voor 

'grote waarden' in de rij) de deling van een getal 

uit de Fibonacd rij door het voorgaande getal uit 

diezelfde rij bij benadering gelijk is aan de Gulden 

Snede verhouding (Phi). 

voorbeeld 1 : getal 39 I getal 38 • 63245986 / 

39088169 •1.618034 ( .. sqrt((1+5) / 2)) 

ZB 

Modulor 
Voordat Ie corbusier zijn modulor systeem 

ontwikkelde gebruikte hij een andere methode om 

geometrische wetmatigheden en verhoudingen 

te bepalen en controleren, namelijk 'tracés 

regulateurs'. In een villa in Garehes heeft hij 

nadat het ontwerp in principe was gemaakt, 

alle verhoudingen en lijnen bekeken in de 

gevelvlakken. Hierin ontdekte hij dat deze 

maten nagenoeg volgens een patroon, een zich 

herhalende ritmiek, aanwezig waren. Door het 

bijstellen van elementen in deze gevelvlakken 

kon hij het patroon verbeteren en daardoor een 

consequenter en ritmischer geheel ontwerpen. 

Deze 'tracés regulateurs' waren in feite een 

voorloper van de modulor methode. Het werd 

achteraf, na het primaire ontwerp, gebruikt om 

de maten en verhouding dus wat nauwkeurig en 

'netter' op te kunnen stellen. 
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Ontwerpproces 

Het ontwerpproces bestaat uit verschillende 

aspecten en verschillende 'deelnemers'. 

Traditioneel is het de 'geniale' mens die door 

de capaciteit van zijn hersenen in staat is een 

concept te bedenken en dit uit te werken en te 

noteren met potlood en papier. Sinds het tijd perk 

van computers en de opkomst en bloei van 

informatietechnologie is hier een verandering 

in opgetreden. De mens en zijn brein worden 

aangevuld met een computer. Deze computer 

wordt vaak gezien als emotieloze rekenkracht 

De discussie of een computer in staat is tot het 

voelen van emotie wordt hier verder buiten 

beschouwing gelaten, maar deze extra speler in het 

ontwerpproces speelt een grotere rol dan wellicht 

wordt gedacht. Bovendien is zij op verschillende 

manieren in te zetten en te gebruiken. Hier wordt 

getracht een kort inzicht te geven in welke rollen 

zij kan aannemen en hoe zij in combinatie met de 

mens een twee--eenheid kan vormen. 

De rol van de mens 
De mens als architect heeft in het ontwerpproces 

traditioneel de voornaamste rol. Hij is het die de 

besluiten en wendingen bepaald in het creatieve 

proces in de totstandkoming van een ontwerp. 

De ratio en emotie leiden tot beslissingen, al dan 

niet gefundeerd, die het ontwerpen een bepaalde 

richting in stuurt. Elke beslissing is terug te 

voeren op de interactie van de mens en maakt 

hem daarmee volledig verantwoordelijk voor de 

gestelde resultaten. 
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De rol van de computer 

presentatiemiddel 

De meest voorkomende methode hoe de computer 

ingezet wordt bij het architectuur proces is de 

methode van de "nette werkkracht". Hierin wordt 

vooral de presentatie kwaliteit van de computer 

gebruikt waarin de secure werking en zuivere 

lijnvoering kenmerkend zijn. De architect ontwerpt 

en de computer tekent het neijes uit. 

hethulpje 

Hierin dient de computer als hulpmiddel 

ter ondersteuning van de master architect. 

De computer staat de architect bij in het 

inbeeldingsvermogen en met haar rekenkracht 

Centraal is de invloed van de computer ten 

opzichte van de architect. Wanneer de computer 

als hulpmiddel ingezet wordt, blijft de architect de 

eindverantwoording op zich nemen. Hij besluit en 

beslist ook of de computer methoden aangepast 

moeten worden. Hij beslist of een resultaat "door 

de beugel kan" of bijgesteld moet worden. De 

enige macht die de computer hierin heeft, is de rol 

van uitvoerend orgaan. De architect spreekt en de 

computer rekent. 

inspiratiebron 

De computer kan ook als inspirerend werktuig 

ingezet worden. In deze methode wordt aan de 

hand van allerlei specifieke data door middel 

van een diversiteit aan bewerkingsmethoden 

getracht een beeld of vorm te scheppen die 

inspirerend is voor architectuur. wanneer een 
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ontwerpproces 

interessante consequentie is gevonden, wordt deze 

uitgewerkt volgens "traditionele" methoden van 

de architectuur. Hierin heeft de architect weer de 

eindverantwoordelijkheid. Hij neemt de keuzes en 

stelt de richtlijnen op. De computer behandelt, de 

architect spreekt, en de computer rekent. 

conceptbepaler 

Binnen deze methode wordt de computer op 

het voetstuk gesteld en de "air" van de architect 

geminimaliseerd. Er treedt hier een omkering 

op. Niet de computer is de volger, maar nu 

is de architect de volger, die luistert naar zijn 

"baas", de computer. Er is een fundamenteel 

verschil in deze methode ten opzichte van 

de "tooi" en "inspirerende" methoden. In 

deze laatste twee treedt de architect op zijn 

voetstuk en neemt de beslissingen over 

kwalitatieve en ervaringskwaliteiten. Binnen 

de "goddelijke" methode is deze rol anders. De 

mens programmeert uiteraard de computer, en 

legt daarin uiteraard al een hoop zaken volgens 

persoonlijke overtuiging vast. Echter wanneer 

eenmaal een "taal" bekend is, wordt deze een vrije 

loop gelaten. De computer rekent en vormt. Zij 

maakt de beslissingen en levert uiteindelijk het 

product af. De mens maakt, de architect vraagt, de 

computer levert. 

De m acht van de mens 

De mens heeft in het ontwerpproces feitelijk alle 

macht. Ook al is een besluit genomen bepaalde 

taken over te dragen aan de computer of een 

andere hulpbron. dan nog is het de mens die 

deze 'opdracht' verstrekt. Te allen tijde kan de 
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mens ingrijpen in het ontwerpproces en bepaalde 

wendingen doorvoeren, waarmee een directe 

invloed op het resultaat wordt bewerkstelligd. 

Vooral de mate waarin de mens andere 

hulpbronnen, zoals de computer, inzet in het 

ontwerpproces beïnvloed de relatie van de macht 

tussen mens en zijn hulpbronnen. 

De macht van de computer 

Wanneer de computer ingezet wordt in het 

ontwerpproces, valt hiermee niet alle macht direct 

bij de computer. De technieken en methoden die zij 

gebruikt stellen de mens (als interactie medium) in 

staat bepaalde resultaten te verkrijgen. Er dient een 

belangrijk punt aangekaart te worden, namelijk in 

hoeverre deze macht reikt. 

. Het is een misvatting te denken dat een computer 

zelfstandig iets kan. 
Een computer kan niets en niets anders dan 

rekenen. Dat is haar taak. Het idee dat een 

computer zelfstandig architectuur kan creëren, is 

een misvatting. De computer kan alleen datgene 

doen dat de mens, als interactie medium, haar 

opdraagt. De macht van de computer in het 

ontwerpproces ligt dus niet zozeer in het creatieve 

vermogen om beslissingen te nemen, maar 

voornamelijk in de onuitputtelijke energie en 

rekenkracht waarmee zij bepaalde handelingen 

kan verrichten. Elke taak die een computer uitvoert 

is ooit ingevoerd, bedacht en gecreëerd door 

menselijke invloed. De winst is vooral te behalen 

in de snelheid waarmee een computer in staat is de 

gewenste handelingen te verrichten. Centraal staat 

dus dat een computer alleen taken verricht die 

'geschreven' zijn door menselijk handelen. 
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De methodiek van het proces 

Door nieuwe technologieën is niet alleen het 

proces van het ontwerp veranderd. Mede 

door maatschappelijke veranderingen en de 

toegankelijkheid van nieuwe gebouwde omgeving 

is tevens sprake van een veranderde rol van 

de toekomstig afnemer van een bouwproject. 

Waar traditioneel de klant opdracht gaf tot het 

ontwerpen van een project en het eindresultaat 

als kant en klaar object ter beschikking 

kreeg, is diezelfde klant nu meer actief in die 

totstandkor_rrlng. De rol en invloed van de 

klant is veranderd en daarmee is de methodiek 

van het proces voor de ontwerper evengoed 

veranderd. Binnen de rol van de ontwerper, de 

rol van de klant en de verandering die daardoor 

is opgetreden, is een onderscheid te maken in de 

vorm waarin zij veranderd zijn. Hieronder worden 

vier verschillende relaties en mogelijkheden 

geschetst die kunnen voorkomen in het 

ontwerpproces. 

statische variatie 
In bepaalde gevallen is er sprake van een statische 

variatie. Het aangeboden ontwerp is zeer divers en 

iedere moduul of eenheid varieert per gebruiker, 

waarmee haar wensen belicht zijn. Deze variatie is 

voortgekomen uit de relatie tussen de ontwerper 

en de gebruiker tijdens het ontwerpproces. Het 

resultaat is een totaal ontwerp met vaststaande 

elementen voor bijvoorbeeld draagkracht en 

ontsluiting, én een diversiteit aan modulen 

toegepast op het individu, de unieke gebruiker. 
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Echter door de tijd heen ligt de variatie vast, er is 

nadat het ontwerp eenmaal is gerealiseerd geen 

(eenvoudige) mogelijkheid tot aanpassing van 

de gebruikers gedeelten. Het staat vast en is een 

direct resultaat van de gestelde wensen. Hoewel 

het geheel een divers beeld schetst van allerhande 

unieke samenstellingen, is het geheel van statische 

aard. Het is zoals het is gewenst, en daarmee staat 

het vast. 

Hier is sprake van een statische variatie, waarin de 

variatie in het aangeboden ligt en het statische in 

de door de tijd heen gestelde onmogelijkheid tot 

aanpassing. 

statisch : niet aanpasbaar na oplevering 

variatie : diversiteit gebruikerswensen in modulen 

voorbeeld: tailor-made living 

dynamische flexibiliteit 
Anders is de dynamische flexibiliteit van het 

ontwerp. lndelingsverandering door verschuifbare 

wanden en aanpasbare gevelpanelen maken het 

resultaat aanpasbaar over tijd. Hiermee wordt 

een flexibiliteit nagestreefd voor de huidige en 

komende generaties gebruikers. De kern van het 

ontwerp (bijvoorbeeld draagkracht en ontsluiting) 

ligt vast en is onveranderbaar, het betreft een 

noodzakelijke hoeveelheid vaststaande waarden. 

De gebruikersgedeelten liggen niet vast en 

zijn wel veranderbaar. De moduul, die al dan 

niet in het voortraject mede bepaald is door de 

gebruiker, heeft bij oplevering reeds een mate van 

diversiteit, maar is hiernaast tevens beïnvloedbaar 

over tijd. Wensen van gebruikers veranderen, 

worden bijgesteld door levenservaringen, nieuwe 
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de methodiek van het proces 

gebruikers hebben andere ideeën over hoe te leven 

en vereisen daardoor een ander gebruikersmoduuL 

Wanneer de elementen zodanig zijn ontworpen dat 

zij demontabel, verplaatsbaar of veranderbaar zijn, 

kan elke wens naar believen worden bijgesteld en 

uitgevoerd. 

Hier is sprake van dynamische flexibiliteit, waarin 

de flexibiliteit ligt in het aangeboden systeem van 

elementen en het dynamische in de door de tijd 

heen gestelde mogelijkheid tot aanpassing. 

dynamisch : aanpasbaar na oplevering 

flexibiliteit : inbouw systeem van elementen 

voorbeeld: SAR methode 

totalitaire dynamiek 
Een ontwerp kan ook een totalitaire dynamiek 

bevatten. Hierin is niet alleen de moduul 

dynamisch zoals in de dynamische flexibiliteit, 

maar zijn ook de kernelementen van het ontwerp 

dynamisch over tijd. Hierin ligt een grote 

technisch uitdaging, aangezien de kern zaken 

waaruit het gehele ontwerp is opgebouwd en 

gestructureerd veranderbaar wordt. De invloed 

van deze verandering op de individuele moduul is 

daardoor een moeilijk te bevatten en voor te stellen 

probleem. Wanneer de kern verandert, hoeven 

primair de modulen niet mee te veranderen. 

De interne samenhang tussen moduul en kern 

verandert echter wel. Is hier dan eigenlijk niet al 

sprake van een moduulverandering? Wanneer de 

interne relatie wijzigt, wijzigt dan het geheel niet 

mee? Ook kan een totalitaire dynamiek zowel de 

kern als de modulen veranderen. 

Hier is dan sprake van een levend organisme, 
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dat zich in haar voortdurende en continue groei 

ontpopt en evolueert. 

totalitair : moduul en kern aanpasbaar na 

oplevering 

dynamiek : systeem van elementen 

voorbeeld: Cedric Price 

statisclte ~i 
Een vierde mogelijkheid is statische groei. Deze 

paradox ontstaat wanneer gebruikers een volledige 

vrijheid gegeven wordt. in een dergelijke situatie 

is geen sprake van een verschil in kern en moduul. 

Er wordt immers geen kern, noch een moduul 

geleverd door de ontwerper. Materiaal is de sleutel 

tot deze ontwikkeling. De gestelde vrijheid creëert 

de mogelijkheid tot een continu ontwikkelend 

organisme. Bij voldoende financiën en aanwezig 

materiaal is de gebruiker in staat zijn individuele 

moduul uit te breiden met nieuwe ledematen. Vele 

gebruikers maken vele uitbreidingen, waarvan de 

frequentie wel verschilt, maar de daad niet, het 

groeit door. Deze groei is echter niet dynamisch in 

de zin dat het aanpasbaar of flexibel is door de tijd. 

Wat eenmaal is gebouwd, staat vast, waarbij alleen 

de uitbreiding onbekend is. 

Hier is sprake van een statische groei, waarin 

de groei ligt in de permanente mogelijkheid tot 

ontwikkeling en het statische in het vaststaande 

van het gebouwde deel. 

statisch : vaststaand gebouwdeel niet aanpasbaar 

groei : permanente optie tot ontwikkeling en 

uitbreiding 

voorbeeld : favela 
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Code en Architectuur 

definitie 
De meest elementaire definitie van het begrip 

code kan worden omschreven als een pakket van 

regels en principes. Dit pakket heeft vervolgens 

de eigenschap dat ze werkt en gebruikt wordt als 

een pakket van instructies die 'opdracht' geeft 

of toepasbaar is op de omgeving waarop ze van 

kracht is. 

mogelijkheid 
Enkele gedachtespinsels liggen ten grondslag aan 

dit vraagstuk. Kan een project als westerdok of 

bomeo-sporenburg in code worden uitgedrukt? 

Wat is de essentie van een bepaald specifiek 

ontwerp, wat is haar elementaire patroon? 

Waardoor is een ontwerp juist uniek dat ontwerp 

en niet een ander ontwerp? 

Architectuur kan worden gezien als een stelsel 

van verhoudingen, maten en richtingen van 

geometrische vormen die tezamen een geheel 

en daarmee het object ter beschouwing vormen. 

Vanuit deze zienswijze is architectuur zelf in feite 

al code. De schrijfwijze van deze code verschilt per 

object. Er is geen universele standaard waarmee 

dit stelsel genoteerd wordt, dit is meer 'persoonlijk' 

gevoel dan een globale structuur. Evengoed kan los 

van de wijze van notatie, van een architectonisch 

object dus gezien en gelezen worden als een stelsel 

van coderingen. De definitie van code is principieel 

een pakket aan regels en principes (die fungeren 

als instructies). Hierin ligt niet besloten op welke 

wijze dit pakket opgesteld dient te worden. 
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code en architectuur 

Een architectonisch object kan dus 'opgesteld' 

worden aan de hand van de verhoudingen en 

maten van de deelobjecten. Hiermee is een object 

dus herschrijfbaar in een meer algemene manier 

van notatie van code, waarmee de definitie van dat 

specifieke object dus leesbaar en communiceerbaar 

wordt door een brede groep 'codeerders'. 

Echter binnen de context van het generatief 

ontwerpen is een heel andere benadering 

vereist. Zoals later nog verduidelijkt zal worden, 

gaat het binnen deze systemen om een meer 

universele, uniforme notatie van onafhankelijke 

codes die wanneer ze gebruikt worden een 

mogelijke interpretatie geven van die code en 

daarmee van het architectonische object. Hierbij 

zal het slagingspercentage van deze manier 

van ontwerpen ten opzichte van de werkelijke 

architecturale code van het specifieke object dus 

nooit honderd procent zijn. Doordat het een meer 

uniforme manier van notatie bevat voldoet het 

dus aan een breder concept dan de specifieke 

oplossing van het architectonisch ontwerp. 

Waaraan voldoet deze methode dan wel ten 

opzichte van het 'origineel'? ieder architectonisch 

object bevat naast de precieze verhoudingen en 

maten ook meer globale regels en kenmerken, de 

zogenaamde 'essenties'. Dit zijn de kenmerken 

waarmee het object herkenbaar wordt zonder 

de exacte uitwerking van deze kenmerken 

zichtbaar te hebben. De generatieve systemen 

kunnen nu juist deze kenmerken zeer goed als 

uitgangspunt nemen voor de methode. Aan de 

hand van deze essentiële waarden (ongeacht 

33 



. code en architectuur 

dim crsx,crsy,crsz 
dim xl xl = base (O) 

42':1 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 • 
436 
437 
438 
439 
HO 
Hl 
442 • 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
45:1 
453 
454 
4SS 
4S6 
457 
458 
459 
460 

d:Ua x2 x2 = base (0) + dimension(O) - 1 
dim yl yl = basa (l) 
dim y2 y2 = base ( l) + dimension(l) - 1 
dim zl 
"dim :z2 
dim z2 

z2 = pref_vor~d_z_size - 1 
z2 = 1 

if x2 > pref_vor~d_x_aiz• then 
x2 = praf_wor~_x_aize 

end if 
if y2 > pref_wor~d_y_aize then 

y2 = pref_wor1d_y_•ize 
end if 

for crsx = xl to x2 
for crsy - y1 to y2 

'if object riqht x coordinate is lar 
'use pref_wor1d_x_size as top ~t 

• if object riqht y =ordinate is lar 
'use pref_wor~d_y_size as top l:Uait 

'for x ranqe 
'for y ranqe 

for crsz - zl to z2 'for z ranqe 
if InStr(l, orientation, "horizontal", 1) <> 0 then 

if arrRoadShadowHorizontal(crsx,crsy,crsz) - 1 then 
CheckNewRoadShadow = false 

'if coordinate is al 

Exit Function 
end if 

el se 
if arrRoadShadowVertica~(cr•x,cray,crsz) 

CheckNewRoadShadow = falsa 
1 then 'if coordinate i• al 

E.xit Function 
end if 

end if 
next 

next 
next 
CheckNewRoadShadow .. true 

afb. : codefr11gment 

of dit nu hoofdverhoudingen of -maten zijn, of 

volume, kleur of oriëntatie) heeft het systeem 

genoeg informatie om varianten te genereren die 

voldoen aan het gestelde kader (van de essenties). 

Volgens een dergelijk principe is het dus mogelijk 

om architectonische objecten te genereren die 

voldoen aan de eisen van het origineel, waarmee 

min of meer gekloonde versies gemaakt kunnen 

worden die hoewel allemaal verschillend een 

gemeenschappelijk deler hebben in de essentiële 

kenmerken van het concept. 

universele waarde 
Welke achterliggende en onbewuste invloeden 

liggen ten grondslag aan een ontwerp en haar 

ontwerpmethodiek? Zijn deze invloeden bepaald 

door genialiteit of meer subjectieve concepten? 

Is code persoonlijk beïnvloed door de codeerder? 

Is architectuurcode universeel 'leesbaar'? 

Architectuur is geen kant en klare wiskunde, 

waarbij de som der delen gelijk is aan de uitkomst. 

Elementaire wiskunde is een gegeven en ligt vast 

besloten, waar je ook bent overal zall + 1 gelijk 
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zijn aan 2. Hier ontstaat geen misverstand over (ik 

spreek bewust over elementaire wiskunde, daar 

complexe processen voor nogal wat verschillende 

interpretaties vatbaar zijn). Architectuur is echter 

geen elementaire wiskunde, maar een combinatie 

van allerlei waarden, waarbij ook emotie en 

eigenheid niet mis te verstaan zijn. Door dergelijke 

subjectieve waarden zal geen ontwerper een 

gelijke 'uitkomst' vertonen op een gegeven vraag. 

Ieder verstaat en interpreteert een vraag (opgave) 

op zijn eigen wijze en zal door zijn persoonlijke 

ontwikkeling deze vraag anders uitwerken. 

De vergelijking zoals hier geschetst tussen de 

elementaire wiskunde en de emotionele kunsten 

is echter geen volledig juiste vergelijking. Een 

vraag gesteld aan een ontwerper levert net als een 

vraag gesteld aan een wiskundige altijd een eigen 

uitkomst op. De vraag aan een wiskundige om een 

berekening te maken waarvan de uitkomst 2 is, is 

niet noodzakelijkerwijs de som 1 + 1, maar kan ook 

6 - 4 zijn, om een voorbeeld te schetsen. Hiermee 

wordt duidelijk gemaakt dat de vraag niet relevant 

is, maar vooral het proces en de notatie die de 

gevraagde gebruikt om de 'oplossing' voor de 

vraag op te stellen. 

De gestelde vraag een berekening te maken 

waarvan de uitkomst 2 is, is dan ook afhankelijk 

van diegene aan wie de vraag is gesteld. Deze 

afhankelijkheid maakt de code (de berekening) 

dus niet universeel identiek, maar verschillend 

afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling van 

de gevraagde. Deze persoonlijke ontwikkeling is 

weer bepaald door het klimaat waarin de persoon 
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is ontwikkeld. Verschillende klassen, geografische 

positie en eigen interessen en karakter hebben 

allemaal invloed op de ontwikkeling van de 

persoon, waarmee de wijze van de berekening (de 

code) dus per definitie verschillend zal zijn. 

Hiermee is dus bepaald dat code per definitie nooit 

universeel van aard kan zijn. 

Echter nu is van belang wat nog preciezer bedoeld 

is met de berekening of de code. Niet alleen de 

manier waarop de persoon tot het gevraagde 

antwoord komt, maar ook de notatiewijze (het 

schrift) van de persoon is hierbij van belang. 

De berekening is dan wel verschillend per 

persoon, het schrift daarentegen kan wel degelijk 

een universeel karakter hebben. Neem taal 

als voorbeeld van een schrift. Wanneer twee 

personen op geografisch verschillende posities 

dezelfde vraag gesteld wordt, en beide personen 

gebruiken eenzelfde taal als middel waarmee 

zij zich uitdrukken en de oplossing geven voor 

het probleem, zullen deze beide personen ieders 

'oplossing' kunnen interpreteren en begrijpen 

(los van of ze het eens zijn). Het schrift (in deze 

'taal') is universeel en maakt de code inzichtelijk 

en begrijpelijk voor elkaar; het schrift is 

communiceerbaar en uitwisselbaar zonder dat er 

misverstanden ontstaan. 
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Ontwerpmethoden 

generatieve ontwerpmethoden 
In de ontwerpmethode wordt de computer en haar 

taal ingezet om tot ontwerpproblemen en ontwerp 

stellingnamen te komen. Het generatieve aspect 

van computergestuurde processen ligt besloten 

in de methode van handeling. Traditioneel werkt 

een computer volgens een input-output systeem, 

waarmee de bediener een handeling aanstuurt 

die de computer berekent en uitvoert. Hier is 

traditioneel sprake van een één-op-één relatie, 

waarbij de computer een enkele handeling verricht 

voor een door de bediener gegeven opdracht. 

Het generatieve aspect in computer gestuurde 

processen ligt besloten in de genoemde relatie. 

Nog steeds zal een computer pas handelen nadat 

de bediener hiervoor opdracht heeft gegeven. 

Echter in generatieve processen volgt niet een 

enkele taak, maar worden veelvuldige taken 

uitgevoerd voor een enkele opdracht, waarbij 

de taken tevens het concept van voortplanting 

en groei in zich bevatten. Het gaat hier dus om 

taken die in staat zijn te beginnen met een enkele 

opdracht, maar in haar verloop de tussentijdse 

deelresultaten mee te nemen en hierop verder te 

handelen en de primaire handelingen te vervolgen. 

Hiermee is het eindresultaat 'groter' dan de 

aanvankelijke waarde waarmee het proces is 

aangevangen. 

Voorbeeld: 

Dergelijke processen zijn bruikbaar bij 

dermate complexe verhoudingen en wetten 

die de menselijke capaciteit te boven gaan. In 
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dergelijke gevallen kan snel en duidelijk een 

benaderingsmethode gebruikt worden om de 

oplossing voor een probleem te vinden. 

Een bekend voorbeeld voor een toepassing van 

dergelijke technieken is het probleem van de 

route van de krantenbezorger. Gesteld dat een 

krantenbezorger een grote wijk door moet fietsen 

om op diverse plaatsen een krant te bezorgen. 

Welke oplossing kan nu gegeven worden waarbij 

de route zo efficiënt mogelijk bepaald is, en hoe 

kom je tot een dergelijke oplossing ? 

Door evolutionaire processen kan deze 

oplossing worden bepaald. Het zal vele 

generaties en populaties vereisen en daarmee 

gepaard een hoop rekenkracht Dit is echter 

geen capaciteitsbeperking. De route kan zich 

ontwikkelen en uiteindelijk tot een meer efficiënte 

oplossing komen. 

Er zijn verschillende methoden binnen het 

generatief ontwerpen. Hiervan zijn genetische 

algoritmen, cellulaire automata, shape 

grammars en parametrische processen de meest 

voorkomende. In alle generatieve processen en 

methoden ligt dus besloten dat er een zekere 

mate van groei of ontwikkeling is, die tijdens het 

uitvoeren gebruikt wordt om tot resultaten te 

komen. 

De gekozen ontwerpmethode voor deze opgave 

is parametrisch ontwerpen. Hier zallater meer 

uitgebreid op worden ingegaan. 

verschuiving in het ontwerpproces 
Door gebruik te maken van generatieve 

processen, zoals parametrische methoden, treedt 
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er een verschuiving op in de relatie van het 

ontwerpproces. De rol van de ontwerper, het 

ontwerp en de gebruiker veranderd. De ontwerper 

was traditioneel diegene die de pen vasthield en 

daarmee een sculptuur creëerde dat in uitgewerkte 

vorm tot het ontwerp leidde. De gebruiker is 

degene die na het bouwproces kon genieten van 

het sculptuur. De invloed van de gebruiker op het 

ontwerp is door de jaren steeds groter geworden. 

De invloed op elementen in het ontwerp, en de 

flexibele bouwmethoden die erdoor tot stand 

kwamen zorgden voor een divers aanbod in het 

ontwerp waarmee het geschikt( er) werd gemaakt 

voor een specifieke gebruiker. De rol van de 

gebruiker verschuift hier dus van een passieve rol 

naar een meer actieve rol, aangezien hij nu meer 

deel uit maakt van het gehele ontwerpproces en 

specifiek invloed kan uitoefenen op het ontwerp, 

middels de ontwerper. 

Er is tot nu een onderscheid gemaakt in drie 

onderdelen van het ontwerpproces; de ontwerper, 

het ontwerp en de gebruiker. In de volgende fase 

komt hier een extra onderdeel bij, namelijk het 

onderdeel de ontwerpmethode. In het traditionele 

voorbeeld is het de ontwerper die rechtstreeks 

invloed uitoefent op het ontwerp door gebruik 

te maken van zijn ontwerpmethoden (de pen). 

Tussen de pen en de ontwerper zit echter niet een 

dusdanige interactie dat hier sprake is van een 

wisselwerking. De pen doet zelf niets, maar wordt 

gevoed door het brein van de ontwerper. Deze 

relatie dient nader bekeken te worden. De pen op 

zich kan niets doen, hij kan niet zelf gaan schrijven 

of gaan tekenen. De ontwerper, ook wel bestuurder 

van de pen, is het die invloed uitoefent op de pen 
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zodat er 'iets' gebeurt. De ontwerper zelf kan ook 

niets doen, hij heeft de pen nodig om gestalte te 

geven aan zijn gedachten. 

Het gebruik van nieuwe technieken kan deze 

rol veranderen. De wisselwerking tussen de 

ontwerper en de schets door de pen kan actiever 

van aard zijn, door een slimmere ontwerper te 

maken of een slimmere pen. Binnen deze techniek 

gaat het vooral om het slimmer maken van de pen 

als middel. Reeds opgemerkt is dat de pen zelf 

niets doet, ook als de ontwerper de pen vastpakt, 

doet de pen zelf niets. Een slimmere pen zou in 

staat moeten zijn ook zelf activiteiten te ontplooien. 

Dit hoeft geen autonoom proces te zijn, waarbij 

de ontwerper niets meer hoeft te doen, daarmee 

ondergraaf je de rol van ontwerper, maar een 

actievere wisselwerking kan de pen in staat stellen 

slimmer te handelen en door te gaan wanneer de 

ontwerper geen invloed meer uitoefent op de pen. 

De ontwerper geeft als het ware een startsein en 

een eerste aanzet, waarna de 'pen' zelf mee zou 

moeten kunnen denken over hoe verder te gaan als 

de ontwerper zich ontzegt van activiteit. Uiteraard 

kan de 'pen' geen volledig zelfstandig proces 

worden aangezien juist de wisselwerking tussen 

de ontwerper en zijn methoden van belang is om 

tot een uniek en specifieke oplossing te komen 

voor de ontwerpopgave. 

Nu wordt binnen deze context de rol van 

ontwerper tevens van wisselende aard. Wie of 

wat is nu de ontwerper binnen deze methoden 7 

Is het degene die het mogelijk heeft gemaakt dat 

de 'slimme pen' slim is geworden en daarmee dus 

een verlengde van zichzelf ? Is het degene die de 
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' slimme pen' bedient en daarmee dus zijn eigen 

hand in de methode invoert ? Is het ook niet de 

gebruiker die wil dat zijn bouwwerk voldoet aan 

zijn specifieke eisen en wensen ? 

parametrisch ontwerpen 
De strategie waannee het ontwerptraject wordt 

bepaald, valt onder de categorie 'parametrisch 

ontwerpen'. Hierdoor herleid je ieder onderdeel 

tot een set van gegevens over dat onderdeel, zoals 

bijvoorbeeld bepaalde verhoudingsstelsels, relaties 

met andere objecten, materiaaleigenschappen 

etc. Het parametriseren van programma 

onderdelen is dus een analytische methode om de 

kernwaarden van elke onderdeel te herleiden tot 

een meer unificerende hoeveelheid (vergelijkbare, 

wiskundige) waarden. 

In het parametrisch ontwerpen wordt dus 

gerekend met vooraf bepaalde opgegeven 

waarden. Dit zijn de variabelen in de 

berekeningen. Gedurende het rekenproces 

worden aan de hand van deze gegeven variabelen 

de verschillende deelstappen gecontroleerd en 

afhankelijk ervan bepaald. Dit leid dus tot min 

of meer 'logische' stappen. Voorbeeld: stel een 

gegeven parameter is "modulen mogen alleen op 

elkaar, en niet door elkaar heen staan". Nu zal 

het rekenproces met deze parameter dus alleen 

modulen op elkaar plaatsen, en niet afwijken van 

de opgegeven 'regel'. 

toetsing en validatie 
Binnen het parametrisch ontwerpen vind de 

toetsing en validatie van gestelde parameters 

plaats gedurende het verloop van het rekenproces. 
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Het betreft dus een interne validatie tijdens het 

doorlopen. Alle toetsingscriteria zijn in de code 

verwerkt en worden dus door de mens gemaakt 

en ingebed in het gehele script. Het script zelf 

weet niet of iets juist of onjuist is, tenzij degene die 

het script ontworpen heeft, hiervoor regels heeft 

ingebouwd. Elke toetsing die plaatsvindt is dus 

afhankelijk van of deze toetsing ook daadwerkelijk 

is ingebouwd. 

geldigheid 
Het resultaat van het gehele rekenproces geeft een 

mogelijke manier om aan de hand van de gestelde 

parameters tot een eindwaarde te komen. Deze 

uitkomst is niet beoogd als oplossing of werkelijke 

waarheid. Het is een impressie die aan de hand 

van de gegeven rekenprocessen is bepaald. 

sturing en aanpasbaarheid 
Nadat de fase van het ontwerpproces is doorlopen 

dienen de bepaalde 'mogelijkheden' bekeken 

te worden, waarna de volgende fase van het 

ontwerpproces gestart kan worden. 

Tijdens het 'mensel~"k' uitwerken van de 

opgave kan het voorkomen dat de gegeven 

'mogelijkheid' waannee verder gewerkt wordt, 

niet op alle vlakken goed werkt. Hierbij speelt de 

relatie tussen menselijk handelen en computer 

berekende processen een grote rol. Geen van 

beide is in het ontwerpproces 'heilig verklaard'. 

De wisselwerking tussen beide staat centraal. 

Waar het nodig geacht is, kan en mag de 

menselijke ontwerper de gegeven impressie van 

de rekenprocessen veranderen en bijsturen, mits 

hiervan duidelijk melding wordt gemaakt. Dit is 
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geen vals spelen ten opzichte van de processen, 

maar een aanname en keuze die de ontwerper 

hanteert voor de gegeven opgave. 

voor- en nadelen script methode 
De voordelen van dergelijke ontwerpprocessen 

is de kracht en snelheid waarmee een computer 

in staat is bepaalde handelingen te verrichten. 

Deze komen duidelijk naar voren, wanneer 

ingewikkelde processen nodig zijn, of wanneer 

sprake is van een grote hoeveelheid herhalende 

taken. Dit is geen mis te verstaan voordeel. De 

kracht om bepaalde repeterende handelingen 

autonoom te maken, geeft een groot voordeel in de 

snelheid van de mogelijke resultaten. 

De nadelen van het gebruik van computercode 

liggen besloten in de beperkte hoeveelheid reeds 

bestaande deelfuncties die noodzakelijk zijn om 

bepaalde handelingen te verrichten. Hoewel een 

computertaal onbegrensd lijkt, kent zij wel degelijk 

beperkingen. Deze liggen met name besloten in 

de breedte van de taal. Diegene die een methode 

schrijft loopt tegen praktische problemen en 

beperkingen aan. Hierdoor dienen bepaalde 

gewenste handelingen geheel 'bedacht' te worden 

op het moment dat ze nodig zijn, en kan geen 

gebruik gemaakt worden van reeds bestaande 

taal elementen. Nu is dit echter ook het geval 

wanneer geen computer ingezet wordt in het 

ontwerpproces. Een menselijke ontwerper dient 

tevens te leren hoe bepaalde handelingen verricht 

worden en hoe ergens voordeel uit te halen valt. 

Een mens moet ook leren ontwerpen ! 
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Een ander nadeel is dat de computer, zoals al 

eerder aangestipt, uit zichzelf niets doet. Het is en 

blijft een rekenkracht die uitsluitend doet wat haar 

wordt opgedragen. Hierdoor zal elk detail geheel 

beschreven moeten worden in code. Een computer 

weet uit zichzelf gewoon niet hoe geometrie zich 

moet gedragen; er zal verteld moeten worden dat 

bepaalde karakteristieke gedragingen moeten 

plaatsvinden. 
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Ontwerpopgave 

concept 
Modulair wonen binnen de fijnmazigheid van de stad 

met de volgende trefwoorden; generatief, parametriseren, 
modulair, favela-patroon, fijnmazigheid, hoogstedelijk 

gebied, lego, hybride, wonen, stapelbaar, hoge mate 

van dichtheid, behoud van fijnmazigheid van de stad, 

hoogstedelijke ontwikkeling, stedenbouwkundige 

compositie, locatie als enclave, zelfDoorzienend geheel, 

grondgebonden objecten. 

Binnen de context van het stedelijk gebied wordt 

een locatie bestemd voor ontwikkeling, waarbij 

wonen centraal staat. De ontwikkeling van dit 

gebied dient de fijnmazigheid van de stad te 

behouden. Het dient ontworpen te worden als 

een zelfvoorzienende enclave, die niet omringd 

wordt door fysieke grenzen, maar haar grenzen 

verkrijgt door de typologie van de bebouwing. Het 

grondmotief voor de structuur en het patroon van 

de bebouwing is geïnspireerd op favelas in Sao 

Paulo, Brazilië en shanty-towns in Zuid-Afrika. 

Deze gebieden zijn in grote mate zelforganiserend, 

zonder enige invloed van buitenaf. Het groeiproces 

van een dergelijke omgeving ontstaat spontaan 

wanneer er behoefte aan meer bebouwing is. 

Hiervoor dient een logisch, modulair, systeem 

bedacht te worden waarmee dergelijke patronen 

herhaalbaar zijn, en rijk aan verstrooiing kunnen 

'groeien'. De objecten worden verkregen uit 

de combinatie van verschillende modulen die 

tezamen een enkele eenheid vormen. Er dienen 

verschillen in dichtheid te zijn, waarmee grond en 

niet grondgebonden eenheden implementeerbaar 
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zijn. Het gaat om hoogstedelijke ontwikkeling, 

waardoor de dichtheid vergelijkbaar dient te zijn 

aan de omringende stedelijke gebieden. Hiertoe 

draagt het aanbrengen van verschillen in dichtheid 

in het script bij. 

De gehele locatie voor ontwikkeling wordt vanuit 

een generatieve methode benaderd. Hiervoor 

wordt een computerscript geschreven die in 

staat is om te gaan en te handelen met grote 

hoeveelheden modulen, en het gebied van de 

benodigde stedenbouwkundige en infrastructurele 

werken kan voorzien. Dit script dient in staat 

te zijn om te gaan met primaire bouwprincipes, 

maar ongestuurd een voorstel kan doen voor 

ontwikkeling. 

stedenbouw 
Infrastructuur, landschap en situatie, relatie met 

bestaand stedelijk gebied. 

Op stedenbouwkundig niveau wordt het 

gehele plangebied ingedeeld en voorzien van 

infrastructurele werken. Verder worden alle 

modulen op dit niveau in abstractie geplaatst. 

De modulen zijn nu nog een zeer versimpelde 

weergave van de uiteindelijke uitwerking. 

Hiermee wordt een manier getoond hoe 

de modulen uiteindelijk zullen werken ten 

opzichte van het stedelijk gebied. Er wordt op 

stedenbouwkundig niveau een beslissing en plan 

gemaakt hoe om te gaan met dichtheden, typologie 

en zonering. 

confection for the masses In a fMTarnetric design of a modular fllvela structure 



bouwinformatica 

Mogelijkheden van een generator van een modulair 

systeem en stedenbouwkundige context. 

Een gedeelte van de gehele ontwerpopgave 

wordt door een script behandelt. Het script wordt 

zelf gecodeerd en via het computerprogramma 

Rinoceros tot driedimensionale geometrie 

omgezet. 

De resultaten van het script zijn nogmaals geen 

oplossingen, maar suggesties en mogelijkheden 

om de gestelde vraag te beantwoorden. Zij vormen 

de inspiratie voor verdere ontwikkeling en 

uitwerking. 

architectuur 
Modulen als eenheid en cluster. 

De combinatie en versimpelde weergave van 

de modulen die uit het script zijn gegenereerd 

worden verder uitgewerkt. Hiervoor wordt 

een gebied geselecteerd dat afgebakend is door 

infrastructuur, zodat een duidelijk kader aanwezig 

is. Er wordt een cluster gemaakt van verschillende 

modulen tot een enkel object (een woning, een 

winkel etc). Deze clusters worden vervolgens 

uitgewerkt op architectonisch vlak, waarl:>ij zowel 

interne als externe ontsluiting, belichting en 

beluchting voorname kernaspecten zijn. Voor het 

gehele plangebied worden de meest kenmerkende 

gebieden genomen waarop wordt ingezoomd 

voor verdere uitgewerking. De keuze voor deze 

deelgebieden wordt later besproken. 

IXH!fectlon for the m11sses in 11 piltametrie design of 11 modul11r filve/11 structure 

ontwe~ve 

bouwtechniek 

Montage en assemblage van de module. 

Het bouwtechnisch in orde maken van de 

module en de daarbij behorende catalogus van 

deelelementen staat centraal. Het is belangrijk en 

noodzakelijk dat de module correct bouwklaar 

gemaakt wordt. In het gehele plan staat de module 

voorop als kenmerkend element, waardoor het 

deze dan ook constructief in orde dient te zijn. 

Later wordt ingegaan op welke onderdelen hierl:>ij 

van belang zijn. 
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Scripting: Rhinoceros 

Waarom de keuze voor Rhinoceros? 
Er is een ruim assortiment aan computer 

programma's dat beschikt over de mogelijkheid 

om een script te laten uitvoeren. 

Een scripttatll is een programmeertatll die geschikt is 

voor het schrijven van scripts, kleine program11Ullltjes 

om veel voorkomende taken (bijv. systeembeheertaken) 

te automatiseren, of om een grote m/Ulr eenmalige tatlk 

te verrichten. Veelal hebben deze taken te maken met 

het verwerken van tekstbestanden. Scripttalen zijn over 

het algemeen high-level talen, en worden doorg/Ulns 

geïmplementeerd door middel van een interpreter, 

omwille van snelheid en gemak bij het ontwikkelen. 

Bron : http://nl. wikiped.ia.org/wiki/Scripttaal 

Zowel3DStudioMaxNiz, AutoCAD, Maya, 

Rhinoceros, Bryce en anderen beschikken over 

deze mogelijkheid. De keuze voor gevallen op 

Rhinoceros, waarmee niet gezegd wordt dat 

andere applicaties ongeschikt zijn. Het voordeel 

van Rhinoceros boven de andere genoemde 

applicaties is dat zij de mogelijkheid heeft gebruik 
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te maken van een meer generieke codetaaL 

3DStudioMax maakt gebruik van Max:Script en 

AutoCAO van Lisp bijvoorbeeld. Rhinoceros 

maakt gebruik van VbScript en heeft daarbovenop 

nog eigen functies toegevoegd onder de naam 

RhinoScript. 

VBScript is een scripttaal, ontwikkeld door Microsoft. 

De tatll is een subset van Visual Basic for Applications 
(VBA). VBScript werd vooralatlngewend door 

systeembeheerders die in de taal een krachtiger 

hulpmiddel vinden voor automatisering dan de 

batch-bestanden die sinds de jaren 70 best/Uln. VBScript 

kan worden gebruikt in Active Server Pages in een 

webomgeving. De code kan ook op zichzelfworden 

uitgevoerd op het Windows-platform met behulp van 

wscript.exe in een GUl-omgeving of cscript.exe op een 
opdrachtregel. De broncode wordt typisch opgeslagen 

in bestanden met extensie ".vbs". Tenslotte kan de tatll 

ook gebruikt worden in de webbrowser Internet Explorer 
als alterMtief voor ]avascript. De latltste versie van 

VBScript is versie 5.6. 

Bron : http://nl.wikipedia.org/wikiNBScript 

Waarom afwijken van VBScript en 
RhinoScript? 
Hoewel VbScript (en daarbovenop RhinoScript) 

een goede basis vormen voor generieke code 

ontwikkeling, geven zij tegelijk ook de beperking 

aan. Standaard bevat VbScript slechts een beperkt 

aantal functies en mogelijkheden. Wanneer deze 

taal toegepast wordt op een complexe opgave, 

zal een groot aantal zeer generieke functies eerst 

zelf geschreven moeten worden, wat voor een 

grote vertraging zorgt, aangezien hiermee niet de 
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opgave verder ontwikkeld wordt. maar de taal 

eerst uitgebreid dient te worden met deze extra 

'standaard' functionaliteit. 

Om deze vertraging te overkomen is besloten 

slechts voor ene heel klein gedeelte gebruik te 

maken van VbScript, namelijk voor het gedeelte 

dat de daadwerkelijk geometrie tekent. De 

calculaties en berekeningen die voorafgaan aan het 

tekenen worden buiten VbScript om opgesteld. 

Introductie van PHP in de opgave 
A~le berekeningen, calculaties en beslissingen die 

door het script worden uitgevoerd, zijn gedaan in 

PHP. 

PHP is een scripttaal, die hoofdzakelijk wordt gebruikt 

om op webservers dynamisch webpagina's te creëren. 

PHP maakt gebruik van de zend-engine, die in 1995 is 
ontworpen door Rasmus Lerdorf, een senior software 

engineer bij IBM. De taal is duidelijk geïnspireerd door 

lArry Walls Perl. Aanvankelijk stonden de letters PHP 

voor Personal Home Page (de volledige naam van de 

software was Personal Home Page/Forms Interpreter, 

PHPIFI). Sinds PHP 3.0 is de betekenis een recursief 

acroniem geworden: "PHP: Hypertext Preprocessor". 

Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt 

wordt: informatie verwerken tot hypertext (meestal 

HTML en XHTML). 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/PHP 

Deze codetaal gaf twee voorname voordelen in de 

toepassing op de opgave. 

Allereerst was de persoonlijk ontwikkeling in deze 

taal reeds in een vergevorderde fase. Door jaren 
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van persoonlijke ontwikkeling op het gebied van 

codetaal en internet toepassingen was PHP een 

van de vereisten om goed onder de knie te krijgen. 

Deze ervaring maakte het toepassing van deze taal 

op elke opgave zonder vertraging van eerst te taal 

te leren en uit te breiden op de specifieke opgave. 

Hiernaast is een groot voordeel van PHP dat deze 

taal in staat is om op internet te gebruiken en om 

hiermee een (eenvoudige) koppeling te maken 

met een database. Hiermee is het dus mogelijk om 

alle rekenkundige processen te voltooien buiten 

het daadwerkelijke tekenprogramma om. Door 

deze scheiding van reken en teken processen is 

het script in staat om verschillende alternatieven 

of varianten te berekenen, los van het model dat 

in het tekenprogramma wordt getoond. Door het 

gehele PHP script met haar rekenprocessen op een 

server computer onder te brengen, kan ten volste 

gebruik gemaakt worden van tijd en de krachtige 

computer processen. 

PHP is ook een scripttaal waarmee websites op 

internet gecreëerd kunnen worden. Vanuit dit 

perspectief is besloten een visuele interface te 

maken die als website bekeken kan worden. Deze 

interface is tevens het configuratie gedeelte voor de 

parameters die in het rekenkundige script gebruikt 

worden. De interface stelt een willekeurige 

gebruiker dus in staat om zelf het script te 

voorzien van parameters. Deze parameters worden 

tevens opgeslagen in een database, waardoor 

het rekenkundige gedeelte van het script deze 

kan uitvoeren. De gebruiker wordt tenslotte in 

staat gesteld zijn persoonlijke 'versie' uit te laten 
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rekenen en op te slaan in de database. 

Vanuit elke computer kan vervolgens de database 

uitgelezen worden en de nodige gegevens 

opgehaald worden. Het VbScript gedeelte wordt 

ten slotte gebruikt om deze gegevens om te zetten 

in geometrische gegevens. Rhinoceros gebruik dit 

gedeelte om de berekende geometrie te tekenen en 

daarmee dus een visualisatie te geven aan de eind 

gebruiker. 

Gebruik van een MySQL database 
De algemene keuze in deze opgave te kiezen 

voor een universele programmeertaal en niet 

voor een applicatie afhankelijke taal heeft naast 

de grote support en toepassingsgerichtheid 

tevens als voordeel dat op een zeer eenvoudige 

manier een koppeling met MySQL gemaakt kan 

worden. MySQL is een database management 

systeem dat een programmeur in staat stelt een 

oneindige hoeveelheid informatie op te slaan in 

een database systeem. Hierdoor kan deze data 

niet alleen makkelijk en snel worden opgeslagen 

maar vooral ook makkelijk en snel worden 

uitgelezen. In deze opgave was het nuttig alle 

berekende data en alle parameters ingesteld door 

de gebruiker op een veilige manier op te slaan, 

zonder gevaar dat deze informatie verloren kon 

gaan. Dit is de reden waarom de keuze gemaakt is 

een koppeling met dit database systeem te maken. 

Deze koppeling kan vanuit het user interface 

eenvoudig bewerkstelligd worden. PHP, de taal 

waarmee het user interface tot stand is gekomen 

is uitermate geschikt voor deze koppeling, en 

heeft een groot deel van de functionaliteit om 

deze koppeling tot stand te brengen reeds in haar 

codebase aanwezig. Echter, niet alleen het user 

interface voor de instellingen en berekeningen 

dient gebruik te maken van deze koppeling, 

ook het 'teken' gedeelte dat de berekende data 

omzet in een drie dimensionale beeldtaal dient 

deze koppeling te kunnen maken. Hiervoor is in 

Rhinoceros, dat uitsluitend gebruik maakt van 

een VBScript gestuurde interface, een eenvoudige 

koppeling geschreven die de informatie uit de 

MySQL database kan ophalen en uitlezen. Een 

groot voordeel van het gebruik van een dergelijk 

informatiesysteem is de veilige en eenvoudige 

opslag- en uitleesmogelijkheid. 
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scrlpting: user interface 

stage 1 - Welcome to the rhino script interface! 

The following prcadure wil aeate the parametrie design model All data will be stored in a database. 
Within mino you can read the data after which the mino procedure wiU draw the geometry tor you. The first 
step is to set up all preferences which wil! be used to create the model Please continue the procedure by 
diddng the button. 

Please choose language to use during contiguration procedure 

I English 

I set language 

Scripting: User Interface 

The following section will walk through the whole script and all stages that appear. It will try and explain 

both the user's experience of the script as well as the technical background information on how the script 

functions. This chapter is written in English, since the original paper written for the Game Set and Match 11 

conference, in the beginning of this booklet, also was written in English. The explanations provided in this 

chapter together with the written paper should provide a good insight into the full working of the script. 
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scrtptlng: user in~ 

Stage 1 - Welcome to the rhino script interface! 
In the fust page the users is able to select a language in which he would like to walk through the interface. 

Additionally there is an admin switch to define whether or not the geometry data will actually be calculated. 

The following procedure will ereale the parametrie design model. All data will be slored in a database. 

Within rhino you can read the data after which the rhino procedure will draw the geometry for you. The 

first step is to set up all preferences which will be used to ereale the model. Please continue the procedure by 

clicking the button. 

Please choose language to use during configuration procedure: 

Admin options: 

Stage 1.1 - select existing or create new configuration 
The interface shows a selection of all existing slored configurations that have been entered already. All 

previous configurations can be slored so the users can use the same set of preferences multiple times in 

different calculations. This is beneficia! if multiple variant geometry solutions need to be calculated using the 

same preferences. 

Choose an existing configuration from the list to use a predefined set of parameters, or ereale a new set of 

parameters by leaving the selection at 'no selection' and filling in the name and description fields below. 

Choose existing 

Choose an existing configuration 

(i 
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Name 

Provide a name for this configuration set. With the name you can later on reeall the specific confi.guration if 

you want to use it again. 

I~ 

Description 

Provide a description for this configuration. The description helps you remember the purpose of this 

configuration if you want to use it again. 

Stage 1.2 - contigure base and world dimensions 
The next step is to define the first parameters. These parameters will be used to define the outer limits of 

the imaginary world. Both the bottorn left and the upper right corners can be given to create the imaginary 

world reflected as a cube. 

Base dimension 

The base dimension values are used to create a left bottorn corner point in the imaginary world. These 

coordinates will be used in the processing program as real world coordinates. 

x units 

y units 

z units 

World dimension 

0 

0 

0 

l 

The world dimension values are used to define the parameters of the world. These coordinates in 

combination with the base coordinates create the three dimensional size of the imaginary world in which the 

parametrie design calculations will be perfonned. 
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x units 

y units 

z units 

530 

330 

80 

Stage 1.3 - configure modules 

scripäng: user interfllce 

On this page you can specify all parameters for the housing modules. First choose whether or not housing 

modules should be calculated in the model. If chosen 'no', there will be no housing modules created. If 

chosen 'yes', housing modules will be created by the parameters you need to set in the bottorn part. There 

you can define a maximum of 10 module sets. Each set has its own parameters for amount and dimension. 

If you want to remove a set, just empty all values for the specific set. The number parameter for each set 

defines how many modules should be calculated. The three size parameters, x,y and z are unit dimensions 

fora single module. 

Create module 

Module sets number(#) size x (units) size y (units) size z (units) 

Module 1 500 4 8 3 

Module2 500 4 8 3 

Module3 500 4 8 3 

Module4 500 4 8 3 

ModuleS 500 4 8 3 

Module6 500 4 8 3 

Module 7 500 4 8 3 

Module 8 500 4 8 3 

Module9 500 4 8 3 

Module 10 500 4 8 3 

Maximum number of 10 sets reached 
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scrlpting: user interface 

Stage 1.4 - configure roads 
On this page you can specify all parameters for the road elements. First choose whether or not road elements 

should be calculated in the model. If chosen 'no', there will be no road elements created. If chosen 'yes', 

road elements will be created by the parameters you need to set in the bottorn part. There you can define 

a maximum of 6 road sets. Each set has its own parameters for amount, size and orientation. If you want 

to remove a set, just empty all values for the specific set. The 'number' parameter sets the amount of road 

strings that will be created in that set. The 'size' parameter defines the square element size of a single road 

unit. The 'orientation' parameter defines how the road strings are oriented in the world. Road strings are 

calculated using a square base block which is repeated following the principles of a 'growing snake'. After a 

road string reaches a boundary of the imaginary world the separate square base blocks are merged logether 

into a single entity road string. 

Create road 

Road sets number(#) size (units) orientation 

Road 1 3 4 vertical 

Road2 2 4 horizontal 

Road 3 4 2 vertical 

Road4 4 2 horizontal 

Sets reached 6 modules 

Stage 1.5 - configure blockers 
On this page you can specify all parameters for the blocker elements. First choose whether or not blocker 

elements should be calculated in the model. If chosen 'no', there will be noblocker elements created. If 

chosen 'yes', blocker elements will be created by the parameters you need to set in the bottorn part. There 
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scrlptlng: US4tr interfllce 

you can define a maximum of 6 blocker sets. Each set has its own parameters for amount, size and position. 

If you want to remove a set, just empty all values for the specific set. The 'number' parameter sets the 

amount of elements created in that set. The 'size' parameter defines the element size of a blocker object. You 

can define both the minimum and maximum size for all axis. If you only provide a minimum value, and 

leave the maximum value empty, that element will be exactly the supplied size. The 'position' parameter 

defines within which area of the base and world parameters, the blocker sets will be created. 

Create blockers 

Blocker sets number(#) size (min/max units) position (units) 

Blocker 1 4 x:40-80 x :20-500 

y: 40-80 y: 20-300 

z: 4-16 z:O 

Blocker 2 4 x: 20-50 x: 20-500 

y: 20-50 y: 20-300 

z: 4-16 z:O 

Blocker3 70 x:5 x :2-528 

y:5 y: 2-328 

z: z:O 

Blocker4 70 x:3 x: 2-528 

y:3 y: 2-328 

z: z:O 

d oew blod;er~ 

Maximum number of 6 sets reached 
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scrlptlng: user interface 

Stage 1.6 • contigure the strip 
On this page you can specify all parameters for 'the strip'. Choose whether or not 'the strip' should be 

calculated in the model. The strip is a restricted boulevard and quay zone, on both sides of the canal. That 

area will be excluded from other development, to provide a leisure and recreational zone. 

Create strip 

Stage 2 - world geometry 
All preferences are stored correctly, so we can continue creating the actual geometry. The first step in the 

geometry sequence is the creation of the imaginary world and its boundaries. In order to generate the world, 

the following parameters will be used: 

Base x 

Basey 

Basez 

World x 

Worldy 

World z 

0 

0 

0 

530 

330 

80 
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scripting: u~r interface 

Stage 3.1 - road geometry, set 1 
The current step handles the infrastructural works within the environmental boundary. Several sets of roads 

will be generaled according to the appropriate parameters. 

In set 1 of the routine for building roads, the following parameters will be used: 

Amount of roads 

Size of roads 

Orientation of roads 

3 

4 

vertical 

Stage 4.1 - blocker geometry, set 1 
The current step handles the areas for office spaces, future development, leisure zones and air vents within 

the environmental boundary. Several sets for areas with different purposes will be generated according to 

the appropriate parameters. 

In set 1 of the routine for building these zones, the following parameters will be used: 

Amount of blockers 4 

Min sizex 40 

Maxsizex 80 

Minsizey 40 

Maxsizey 80 

Min size z 4 

Max size z 16 

Min position x 20 

Max position x 500 

Min position y 20 

Max position y 300 

Min position z 0 

Max position z 
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Stage 5.1- calculating the strip, set 1 
The strip is a special integrated procedure, specific for this project. The earlier generaled canal slices the 

imaginary world in to two even parts. On both sides of the canal a leisure zone will be generated for 

leisure and recreational purposes. This zone is called the strip, and will be excluded from the available area 

where constructional objects will be generated. The strip procedure creates a flexible swirled and twisted 

zone besides both sides of the canal. In set 1 of the routine for building the strip, only system integrated 

parameters will be used. 

Stage 6.1- module geometry, set 1 
The current step handles the housing modules within the environmental boundary. Several sets of housing 

modules will be generated according to the appropriate parameters set in the earlierstages of the procedure. 

In set 1 of the routine for building housing modules, the following parameters will be used: 

Amount of modules 

Size of modules x 

Size of modules y 

Size of modules z 

Stage 7 - slorage engine 

500 
4 

8 

3 

All geometrical information has been generated successfully! 

At this point of the procedure all generated data will be stored permanently into the database. Please click 

the button to create the database records. 

Stage 8 - geometry analysis 
Thank you for successfully storing all generated data! 

The next step in the procedure allows you to view some statistica! information about the generated data, 

or you can also start over, creating a new generation witheither a new configuration set or with the same 

configuration set used in this genera ti on. 

conreetion for the nllJsses In lJ parametrie design of lJ modullJr flJvellJ stilJeture 57 



web interface ÇMrametric procedure 

58 

• ..,.p .... 
....... fllh!JIIl --.. -, .... 

.. ,... ..... 
... ,11 ..... 
I'IIIUU ...... 

•llt)tt.,.., 

• •u .. ""'-* 

• W..C.r4111lt .. , .. ~ 
• ..._.&W,tiH&M.m,l .... JI .. I 
........ JP.I.ftA11 ... ..1_1 .. __....,,....,.,....,..__.JII.S 
....................... .JII_. 

•MUIIII ...... 
• ..t:ltN..,.a&~ 

ll'lllt6tJII......." 

·-~~-~ ...... "...., .... _ 
..... t~~ ......... " __ ..,..,_, 

-I 
-·----
"' - .... 
"" ...... \l~.o.o,a,!nO,llD,I0,-111 .. ,., ...... \I:Pt,O,O,O.IJJO.llO,ID,.-M -· ... - IIIPt..O,O,O,SJO.JJO,I0,-'1 .. 

"' - ~O.O.CI,5J0,))0,10,'11110ttJ .. ,., - SltPt.O.O,CI.'SJO.J)O,IO,~. 

-·0·---
--

--
IM >WC I 
19~10CI'!I ..... 
19~10CI'!I ..... 
''"-"~ ..... 
''Sofl)lGG'5 ".. 
''~20C'5 ".. 

-
CNO:tD~-~ ...... 
__ .. _ _,...,_ 
.............. 

~~---1 

confec:tlon for the masses In 11 ÇMrametrlc design of 11 modular faveill structure 

! 

I 
I 



Stage 9 - database records 
Please select a database stored parametrie design configuration 

Id 

108 

107 

name 
module 

version2 

Stage 10 - database selection 

dab 

SrtPt,0,0,0,530,330,80, world 

SrtPt,0,0,0,250, 170,50, world 

time 

19 sep 2006 

6aug 2006 

Overview of the selected database stored parametrie design configuration 

107 

scrlptlng: user interface 

opti.ons 

select/ delete 

select/delete 

Clear document: check to clear all document data in rhino before the selected configuration will be generated 

data 

1 <Caru:elxSend to Rhlno> 
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Scripting: Technica! Methods 

In dit gedeelte komt het gehele script met alle 

deelfasen aan bod. Het probeert de technische 

achtergronden van het script inzichtelijk te maken 

en een toelichting te geven op alle deelstappen 

vanuit het perspectief van de werking van de code. 

Doelen: 

• ontwikkeling van een modulair systeem van 

bouwblokken 

• creëer een configuratie gebaseerd op patronen 

• gebruik parametrische methoden en 

algoritmen 

• personificatie en identificatie door het 

arrangement en de combinatie van bouw 

blokken, niet alleen door de cosmetische schil. 

• sociale interactie bevorderen 

• parameters ontlenen aan essentiele kenmerken 

van bouwblokken en stedelijke context 

• meervoudige pakketten van data kunnen 

worden gebruikt in een enkele generatie 

• alle elementen die worden gegenereerd 

dienen zoveel mogelijk dezelfde algoritmen te 

gebruiken met verschillende invoerparameters 

• gegenereerde elementen: infrastructuur, 

groenvoorzieningen en ontspanning, 

winkelvoorzieningen, gebied voor 

toekomstige ontwikkeling, modulen voor 

woningen 

Setup 

De eerste fase is de 'Setup' fase. Hierin opent de 

gebruiker het user interface via de website. Dit is 

het php gestuurde interface waarmee de gebruiker 

als 'dirigent' handelt. Allereerst krijgt de gebruiker 

de mogelijkheid alle parameters naar zijn believen 

in te stellen. De parameters die ingesteld kunnen 

worden zijn aan bod gekomen in het hoofdstuk 

Script: User Interface. Deze instellingen en keuzes 

worden vervolgens opgeslagen in een MySQL 

database. Hierdoor kunnen alle instellingen van de 

specifieke gebruiker op een later tijdstip nog terug 

gehaald worden en blijven ze bewaard voor verder 

onderzoek. 

Calculate 

Nadat alle instellingen zijn bepaald en opgeslagen 

vervolgt het script met het daadwerkelijk 

berekenen van geometrie en data. De berekeningen 

volgen het schema dat in het hoofdstuk Script: 

User Interface aan bod is gekomen. Tijdens elke 

voltooide fase in het doorlopen van alle schermen 

van het interface wordt alle tot dan berekende 

data opgeslagen in de MySQL database. Hierdoor 

blijft per fase alle data bewaard en is het systeem 

berekend op tijdelijke problemen of gedeeltelijk 

voltooide opdrachten. 

D raw 

Nadat alle geometrie en overige data is 

Sequence and functional flow berekend en opgeslagen wordt vervolgd met 

De totstandkoming van de modellen gegenereerd het daadwerkelijk 'tekenen' van deze data in 

door het script werkt volgens een getrapte een drie dimensionaal model. Hiervoor worden 

volgorde. eerst alle gegevens uit de MySQL database 
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set up calculate draw render 

parameters 
php 

... 
storage ca laulation 

I mysql I• ~~ php 

... 
storage retrieval 
mysql 1-= F-1~ mysql 

.a. 
drawing engine render englne 
rhino r= f+ rhino 

3dsmax ... -

storage 
on file 

13dsmax• IMyJS I Rhinoceros;) 

Bovenstaande afbeelding beschrijft de volgorde van het script aan de hand van de technische programmatuur. 

De vier fasen die in de tekst aan bod komen zijn hier weergegeven: setup, calculate, draw en render. Het script 

begint bij de setup, eerst worden de parameters ingesteld via een PHP gestuurde webpagina. Nadat alle parameters 

ingesteld zijn, worden deze opgeslagen In een MySQL database. De tweede fase bevat de berekeningen (calculate). 

Hierin worden via hetzelfde PHP gestuurde systeem de parameters opgehaald uit de database en worden de · 

berekeningen uitgevoerd. De resultaten hiervan worden wederom opgeslagen in een MySQL database. In het teken 

gedeelte (draw) wordt alle geometrische informatie opgehaald en via een conversie script geschikt gemififkt voor het 

tekenprogramma, In dit geval Rhinoceros. Nadat alle geometrische Informatie is getekend wordt het resultaat in een 

bestëlnd opgeslagen. De laatste stap is het renderen van afbeeldingen. Hiervoor wordt 3DStudioMax gebruikt. 
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opgehaald die in de bereken fase tot stand 

zijn gekomen en opgeslagen. Het tekenen van 

het gegenereerde model gebeurt in Rinoceros. 

Hiervoor is een klein conversie script gemaakt 

dat in staat is de berekende data om te zetten 

naar een drie dimensionale vertaling in beeld. 

De data is namelijk in de MySQL database 

opgeslagen op een versleutelde manier in de 

vorm van een gecodeerde notatiewijze. Het 

conversie script wordt vanuit Rhinoceros 

opgestart. Het haalt de gegevens uit de database 

en is in staat deze versleutelde notatiewijze 

in te lezen en te converteren naar een voor 

Rhinoceros gebruikelijke manier van vormentaal 

en creatiemethode. Nadat alle geometrie en data is 

opgetekend in het drie dimensionale model wordt 

dit model opgeslagen op de harde schijf als een 

fysiek bestand. 

Render 
De laatste fase in de programma is het presentabel 

maken van het model. Dit kan in principe in 

elke 30-modelleer applicatie gedaan worden. 

Hoewel Rhinoceros hiervoor de logische applicatie 

lijkt is er toch voor gekozen dit in Autodesk 

3DStudioMax te doen. Deze keuze is met name 

vanuit praktische overweging tot stand gekomen. 

Nadat het model presentabel is gemaakt kan het 

worden getoond aan de gebruiker, waarmee het 

programma voltooid is. 

Plaatsingsalgoritme 
Het computer script plaatst modulen aan de 

hand van specifieke parameters. Voor iedere 

moduul worden enkele basisfuncties uitgevoerd. 
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Zo wordt allereerst een nieuwe positie bepaald, 

en vervolgens gecontroleerd of deze positie een 

geschikte en gevalideerde positie betreft. Wanneer 

alle controles succesvol zijn uitgevoerd, wordt 

het moduul geplaatst in de wereld. Wanneer een 

bepaalde controle niet positief is, zal worden 

teruggekoppeld naar een voorgaande stap in de 

handelingsprocedure en vanuit die positie verder 

gewerkt. Nadat een module succesvol in de wereld 

is geplaatst, wordt overgegaan tot de volgende 

module en beginnen de gestelde handelingen 

opnieuw. Iedere handeling en controle wordt 

gedaan aan de hand van de op dat moment 

bestaande situatie. Iedere volgende module houdt 

dus rekening met de eerder succesvol geplaatst 

modulen en de op dat moment geldende wereld. 

De wereld veranderd dus bij iedere plaatsing van 

een module of ander object. 

De primaire regels die ten grondslag liggen aan 

de manier waarop de modulen geplaatst worden, 

lopen uiteen van geometrische bepalingen 

tot positionele oriëntatie. Modulen kunnen 

bijvoorbeeld niet door elkaar heen worden 

geplaatst. Wanneer een positie bepaald wordt 

om een module te plaatsen wordt naast de x en 

y coördinaat allereerst gerekend met de laagst 

mogelijke z waarde voor de module. Hierdoor 

komen modulen dus allereerst op het maaiveld 

niveau te staan. Mocht deze positie reeds bezet 

zijn door andere objecten, wordt bekeken of deze 

module een modulehoogte hoger geplaatst kan 

worden. Hierdoor komt de module dus bovenop 

een reeds aanwezige module te staan. Indien ook 

de bovenliggende posities van de bepaalde x en 
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world 

base di mension (x,y,z) 

world di mension (x,y,z) 

infrastructure 

amount sets 
amount roads 
unit di mension (square size) 

orientation 

pubtic and leisure 

amount sets 
arnount spaces 
min dimension (x.y,z) 
max dimension (x,y.z) 

min position (x,y.z} 

max position (x,y,z) 

housing modules 

amount sets 
amount modules 
dimension(x,y,zJ 

afb.: sequence of script 

:! 
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scripting: teefinlal methods 

y waarde niet beschikbaar zijn. wordt een geheel 

nieuwe positie bepaald. 

De posities waar een module kan worden geplaatst 

zijn altijd een veelvoud van een grid waarde, 

waarbinnen tevens de afmetingen van iedere 

module worden bepaald. Hierdoor is dus het 

aantal mogelijke plaatsingen van modulen ten 

opzichte van andere modulen tot een gelimiteerde 

hoeveelheid te herleiden. 
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scrlpting: technica/ metiloels 

plot 

plot 
De beginfase van het script behandeld de 'wereld' van het plangebied. In deze uitwerking is gekozen voor 

de lokatie rondom het kanaal (zie hoofdstuk lokatie). Dit gebied is geabstraheerd voor het uitvoeren van het 

script tot een rechthoekig kader waar het kanaal door het midden van het gebied heen loopt. 
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scripting: technica/ methods 

D D 

D 

D D 

blocker level l 

blocker levell 
Nadat de wereld is gecreerd aan de hand van de opgegeven parameters via het interface wordt het tweede 

deelproces gestart. Hierin worden zogenaamde 'blocker' zones toegevoegd. Deze zones zijn gericht op 

de mogelijke onderbrenging van grotere ruimten in het plangebied, maar zijn niet uitlsuitend gebouwde 

ruimte. Binnen de zones is zowel plaats ingeraamd voor grotere groenvoorzieningen, mogelijke commerciele 

ruimten en is plaats voor toekomstige ontwikkeling. 
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scripting: technlal ~thods 

D 
0 D 

D D 

~Do 
D CD c 

0 D 
c D c 

D 0 
c 0 oe 

g D D 

c 0 0 
c 0 D D 0 De 

D D 0 D" D c 
c 0 D 

c 
c 0 

0 c 
c D 0 

D D co u 
D c ll c 

0 u 
D 

oe c c c c 

D 0 c 0 
D 0 c c 0 

c 
D 

D 
D 

c 0 0 

0" 
0 

0 c c c 0 0 
D 0 D c c 

De c 0 
c 

c D 0 c c 
D 0 c 

D D c c B 
0 0 D 

0 D ' C c 0 
D D D c 0 c 

c 0 0 c 0 

blocker level 2 

blocker level 2 
Vervolgens wordt nog een laag 'blocker' zones toegevoegd. Deze zijn kleiner van schaal en zijn met name 

gericht op kleinere groenvoorzieningen binnen de gebouwde omgeving. Tevens zijn hierbij virtuele zones 

opgenomen. Deze virtuele zones worden later in het ontwerpstadium niet ingevuld met gebouwde ruimte, 

maar hebben als doel het gehele plangebied van 'luchtigheid' te voorzien, oftewel, zij zorgen voor de nodige 

open ruimte in het plangebied. 
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scripting: tKhnical methods 

infrastructuur 

infrastructuur 
Nadat alle 'blocker' zones toegevoegd zijn, wordt de infrastructuur aangepakt. Er worden, afhankelijk van 

de opgegeven parameters een aantal wegstukken toegevoegd in beide oriëntatie richtingen, zowel in de 

noord-zuid richting als in de oost-west richting. Het principe van de infrastructuur is dat van een continu 

groeiende slang die langer wordt totdat de grens van de wereld is bereikt. Uitgegaan wordt van een enkel 

deelelement voor infrastructuur. Dit deelelement wordt vervolgens steeds vermenigvuldigd en toegevoegd 

aan de bestaande delen. 

De infrastructuur wordt ingezet, voordat de modulen geplaast zijn. Dit is noodzakelijk om te waarborgen 

dat voldoende infrastructuur aanwezig is in het plangebied en dat deze genoeg ontsluiting biedt voor alle 

modulen. 
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sa1pting: technica/ rnethods 

modulen 

modulen 
De laatste fase van het script behandeld de plaatsing van de modulen. Wederom geld ook hier dat de 

opgegeven parameters bepalen hoeveel modulen en met welke afmetingen de modulen worden geplaatst. 

Het script bepaald zelf waar nieuwe modulen worden geplaatst, waarbij gewaarborgd wordt dat modulen 

aan bepaalde voorwaarden dienen te voldoen. Zo kunnen bijvoorbeeld modulen uiteraard nooit door elkaar 

heen geplaatst worden. 
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selectie 

plangebied 
Nadat de gehele originele plot door het script is voorzien van geplande invulling wordt een deelgebied 

bepaald. Deze selectie wordt vervolgens gebruikt om verder in te zoomen en meer gedetailleerd 

uit te werken. In bovenstaande afbeelding is het licht gekleurde gedeelte geselecteerd voor deze 

verdere uitwerking. De keuze voor dit specifieke gedeelte is handmatig bepaald. Dit gedeelte zal op 

stedebouwkundig en architectonisch niveau worden geanalyseerd om vervolgens tot een concreet ontwerp 

te komen. 
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Locatie 

Autonome werking van het concept 
Feitelijk wordt er gestart vanuit een autonome 

werking van het ontworpen object, waardoor de 

locatie min of meer irrelevant wordt. Echter de 

combinatie en relatie tussen het gekozen gebied 

en haar omgevingselementen is belangrijk. Een 

hoogstedelijke locatie is het uitgangspunt voor het 

ontwerp van het object, waarbij het object als een 

stad in een stad functioneert. Het stelt grenzen en 

creëert grenzen. Het schept contrasten en creëert 

ze. Het geeft identiteit aan plaats en ruimte en 

bevorderd een groepsidentiteit. Het creëert een 

wij gevoel, draagt bij aan verbintenis. Het creëert 

spanning tussen de stad en het object. Het schept 

verwarring en herkenbaarheid. Het speelt in op de 

behoefte aan ruimte en woningen, en creëert een 

vraag naar diversiteit. 

De situatie creëert de randvoorwaarden en het 

programma van eisen voor het object. Het is een 

groepering van diverse maatschappelijke lagen 

in de verschillende woonmodellen. Wanneer een 

stad in een stad wordt gecomponeerd, bestempel 

je het object echter haast vanzelfsprekend als 

autonoom. Het ontwerp van het gehele object (het 

woonmilieu) zal zeker een mate van autonomie 

bevatten aangezien het een eigen wereld zal 

beschrijven. Hiernaast is elk ontwerp dat zich 

tussen andere objecten dient te manifesteren 

automatisch afhankelijk en wordt het daarmee 

beïnvloedt door de omgevingselementen. In die 

mate zal een object nooit werkelijk autonoom van 

aard zijn. wanneer het zich in context met andere 
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lok11tie 

objecten zal tonen. Dit is het uitgangspunt voor het 

ontwerp. Een (gedeeltelijk) autonoom object dat in 

relatie met haar omgevingselementen tot een juiste 

compositie komt. 

Toepassing in eindboven 
De locatie voor de ontwerpopgave ligt aan het 

begin van de Oost-Corridor in Eindhoven. De 

Oost-Corridor is een strook die begint bij het 

kanaal aan de Havenstraat en tot aan Helmond 

doorloopt. Het geselecteerde gebied voor de 

ontwikkeling ligt net voorbij het kanaalhoofd. 

De zone aan weerszijde van het kanaallangs de 

Kanaaldijk is een praktisch rechthoekig gebied 

dat door parallelwegen, die ongeveer 150 meter 

van het kanaal liggen, wordt gekaderd. Hierdoor 

is de kanaalstrook nagenoeg 300 bij 530 meter in 

afmeting. Deze gehele zone wordt vanuit het script 

benaderd, en getoetst aan de gegeven parameters. 
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seeMrio gebrulkers 

Scenario gebruikers 

Vanuit het modulaire systeem zijn verschillende 

dichtheden relatief eenvoudig te bewerkstelligen. 

Het combineren van meer of minder modulen 

tot een enkele eenheid levert inherent grotere of 

kleinere eenheden op. Door deze grote mate van 

vrijheid in de uiteindelijke invulling en combinatie 

van modulen, is het gehele gebied open en 

toegankelijk voor een grote diversiteit aan klassen 

en typen. Er wordt niet op voorhand een bepaalde 

maatschappelijke groep opgelegd voor het gehele 

gebied, maar er dient zeker wel een bepaald 

programma aanwezig te zijn in de vorm van een 

duidelijk patroon en spreiding aan genoemde 

dichtheden. Over de tijd is het zeker mogelijk het 

gehele gebied te revitaliseren en anders in te delen 

door de aanwezige combinaties van modulen in 

een eenheid te veranderen, waardoor een andere 

samenstelling wordt geleverd. 

De locatie van het plangebied is aan de rand van 

het stedelijke centrum van de stad, waardoor het 

zeker groot enthousiasme kan krijgen voor hen 

die in een dergelijke omgeving willen wonen. De 

interne indeling van het gebied kan echter nog 

open staan voor zowel zeer geconcentreerde als 

ruimer opgezette delen. 

Het bevorderen van verschillende 

maatschappelijke groepen verdient de aandacht. 

Uitsluitend door een ruime menging ontstaat een 

gevarieerd beeld in de uiteindelijke toestand van 

de locatie. 
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Door een eenvormigheid van de modulen is het 

mogelijk dat de herkenbaarheid en oriëntatie 

slecht wordt ervaren. Het is dus denkbaar dat 

op specifieke plaatsen een uitzondering op de 

gestelde eenvormigheid optreedt. Hierbij valt 

te denken aan een deelgebied waar de hoogte 

beperking afwijkt, of de textuur en materialisatie 

afwijkt van de norm. Tevens is het een 

mogelijkheid een uitzondering te bewerkstelligen 

door af te wijken van de modulaire opbouw van 

het gebied door een 'naald in de stad' te creëren. Er 

dient in elk geval gekeken te worden hoe met deze 

mogelijke problematiek omgegaan kan worden, 

zodat het geheel juist functioneert. 

Vanwege de modulaire systematiek is in principe 

elke bestemming mogelijk in het plangebied. De 

combinatie van meer of minder modulen maakt 

het enkele object groter dan wel kleiner, waardoor 

een verschillend programma behuisd kan worden. 

Het overgrote deel van de bebouwing in het 

plangebied bestaat uit woningen. Zoals alle 

bebouwing worden ook de woningen opgebouwd 

uit de modulen. Afhankelijk van de doelgroep 

worden zij uit een aantal modulen tezamen 

opgebouwd. Meerdere modulen maken dus een 

enkele woning. Het gehele plangebied bevat 

in de komende modellen 5000 modulen. Een 

enkel object wordt afhankelijk van de gewenste 

dichtheid opgebouwd uit 3 tot 10 modulen. Een 

enkele moduul is in deze impressies ongeveer 30 

vierkante meter. 
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Naast wonen is er behoefte aan bedrijvigheid 

in het plangebied. Aangezien het gebied een 

flink oppervlak bestrijkt is het noodzakelijk dat 

bepaalde functies in het gebied aanwezig zijn, 

zoals winkels voor consumptie en goederen, zorg 

en welzijnsinstellingen zoals apotheek, huisarts en 

buurtcentrum. 

Een bepaald deelgebied kan bestemd worden 

voor woon/werk situaties en als atelier- en 

kunstenaarsruimten. Ook hier geldt de standaard 

moduul als deelelement, waarbij een combinatie 

van een bepaalde hoeveelheid tot een eenheid kan 

komen. 
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opbouw en techniek v1m het ontwerp 

afb. : sfeerbeeld van een fragment van het gegenereerde stedelijk gebled 
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Opbouw ontwerp 

Techniek 

Module 
Het primaire element in de gehele vorming van de 

stedenbouwkundige en architectonische wereld 

is de module. Deze module staat als centraal 

element in alle bouwdelen. De keuze een module 

te gebruiken komt voort uit de relatie met de 

totstandkoming van het stedenbouwkundig 

schema. Aangezien dit een grote mate van 

diversiteit en schijnbare wanorde in zich heeft, 

dienen de bouwelementen van zichzelf zeer 

eenvoudig te zijn. De onderlinge compositie van 

alle bouwmodulen tezamen bevat direct een rijke 

verstrooiing aan vorm en orde. Het beoogde 

doel en nut van het gebruik van een moduul is 

meerledig. 

Het gebruik van een moduul als grootschalig 

bouwelement is onderhevig aan velen invloedbare 

factoren. De afmeting van een moduul dient 

bepaald te worden, en is van invloed op het gehele 

productieproces van de moduul wanneer tot 

ontwerp en bouw overgegaan kan worden. 

De afmeting bepaalt ook in grote mate in hoeverre 

een moduul als prefab element aangeleverd 

kan worden op een bouwplaats. Hierbij zijn 

vervoersregels van kracht die een maximum 

aan de dimensies stelt waarbij een bijzonder 

vervoersregeling vereist is. Hiermee is de keuze 

voor de afmeting van het moduul dus tevens 

vastgesteld aan bepaalde maximale maten. 

In de moduul die in het ontwerpproces toegepast 
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afb.: basis geometrie module 

gndlijn. bepa- .-\IIIOr-dlll module 

pakl<et van""'*""*" • bi>oei-IQ-_,.. g~d~n 
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afb.: wandopbouw module . 

afb.: hybride technologie 
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opbouw en techniek viJn het ontwerp 

gaat worden, zal in zekere mate prefab gemaakt 

moeten kunnen worden. Hierbij bestaat zowel de 

mogelijkheid de moduul in zijn geheel of deels 

prefab te construeren, of kan de keuze komen op 

het aanleveren van kant en klare bouwelementen 

waarmee een moduul in elkaar gezet kan worden 

op de bouwplaats. 

Wanneer in een proces een moduul wordt ingezet, 

ligt het voor de hand het aantal deelelementen 

van deze moduul zo laag mogelijk te houden. 

Hoe minder unieke verschillende delen, hoe 

eenvoudiger en conceptueel sterker de moduul 

wordt. 

Hiernaast is bij gebruik van een moduul inherent 

sprake van een bepaalde tijdswinst Niet alleen 

in bouwtijd, maar zeker ook in (aan)levering van 

elementen en toepassingsgerichtheid is een zeker 

voordeel van kracht. 

Wanneer je over modulair bouwen spreekt, ligt het 

voor de hand dat deze moduul een zeker mate van 

aanpasbaarheid heeft om in een later tijdbestek 

nog wijzigingen te kunnen doorvoeren aan een 

specifieke moduul. Hierbij dient een onderscheidt 

gemaakt te worden in of het technisch mogelijk is 

en of het het beoogde doel is dat dit gebeurt. 

De technische mogelijkheid een moduul aan te 

passen dient meegenomen te worden, alhoewel 

het niet het primaire belang is. Het verwisselen 

van bepaalde deelelementen van de moduul maakt 

het mogelijk op een later tijdstip nog veranderen 

door te voeren aan de specifieke wensen van dat 
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moment. Hierdoor wordt de beheerder in staat 

gesteld de moduul geheel naar eigen inzicht 

'aan te kleden' en daarmee te voorzien van een 

persoonlijke stijl. 

Het beoogde doel om deze aanpasbaarheid als 

verkooppunt te gebruiken is minder belangrijk. 

Het ligt niet in de verwachting dat bewoners dit 

met een bepaalde regelmaat zullen uitvoeren, en 

daarnaast is het nooit zo eenvoudig als vaak wordt 

voorgesteld. Een eenmaal opgeleverd geheel blijft 

in de regel voor langere tijd statisch, waarmee 

de mogelijkheid tot aanpasbaarheid weliswaar 

aanwezig is, maar echter nauwelijks ingezet wordt. 

Het blijft uiteraard de keus van de gebruiker, maar 

het ligt nogmaals niet in de lijn der verwachtingen 

dat dit zal met regelmaat zal voorkomen. Het 

aangeleverde basisconcept blijft behouden. 

Iedere module eenheid is opgebouwd vanuit 

eenzelfde basisconcept, waarbinnen wel enkele 

varianten bestaan. De basis bestaat uit een 

ruwbouw module die prefab tot stand komt. 

Vanuit de productielijn wordt de module, de 

vloeren, wanden en een eerste mate van afwerking 

in elkaar gezet en aangeleverd op de bouwplaats. 

Afhankelijk van de gewenste module maat, 

kan worden besloten de verschillende schijven 

(wanden, vloeren) wel of niet in de productielijn 

met elkaar te verbinden. Wanneer de module 

maat dusdanig van afmeting is dat deze niet via 

reguliere wegen getransporteerd kan worden 

(en er derhalve speciaal vervoer noodzakelijk 

is) worden de schijven niet gecombineerd maar 
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los en onafhankelijk getransporteerd naar de 

bouwlocatie. Indien de afmetingen van de module 

het mogelijk maakt bepaalde schijven reeds te 

combineren in de productielijn, wordt hiervoor 

gekozen, aangezien dit de realisatie tijd per 

module op de bouwlocatie kan verkleinen. 

Iedere module is op zich zelfstaand een stabiele 

eenheid. Door slim gebruik te maken van 

liggers en staanders in combinatie met een ruwe 

wandafwerking wordt de stabiliteit al in de 

productielijn fase gewaarborgd. De afwerking 

zoals gezegd gebeurt op locatie. De maatvoering 

van de gridlijnen wordt op maat bepaald, waarbij 

de gehele unit afkomstig van de productielijn deze 

maat als buitenmaat aanhoudt. De fijne afwerking 

ligt dus aan de buitenkant van de gridlijnen. 

Een mogelijkheid om te komen tot een licht, 

maar sterk moduul is door gebruik te maken 

van zogenaamde hybride constructies. Hierin 

dragen zowel de constructieve delen als de 

niet-constructieve delen bij aan de stabiliteit 

van het moduul. In de transport sector wordt 

bij auto's en treinen reeds gebruik gemaakt van 

dergelijke methoden, maar ook in de bouw van 

bruggen komen deze terug. De toepassingen 

en mogelijkheden worden steeds groter door 

de continue ontwikkeling van materialen en 

verbindingstechnieken. 

Wanneer de modulen op de bouwlocatie aanwezig 

zijn (of aldaar voor plaatsing tot gehele modulen 

gecombineerd zijn), worden de diverse modulen in 

nauwgezette volgorde gestapeld en gecombineerd 

tot gehele ruimten en woningen. 
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afb.: constructieve opbouw module 

afb.: constructieve opbouw fragment 
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opbouw en techniek van het ontwerp 

Nadat de nog immer ruw afgewerkte modulen 

in plaats gezet zijn en hiermee de constructieve 

stabiliteit is gewaarborgd, wordt overgegaan 

tot de afwerking van de ontstane compositie. 

Buiten en binnenafwerking wordt dus op locatie 

verwezenlijkt. 

De moduul dient opgebouwd te worden volgens 

een herkenbaar principe; dat van drager en 

inbouw. Er dient een scheiding aangebracht 

te worden in de constructieve delen en de niet 

constructieve delen. 

Het gaat hier primair om die delen van het 

moduul die zorg dragen voor zijn individuele 

bestendigheid, en die zorg dragen voor de 

mogelijkheid tot stapeling en koppeling van 

meerdere modulen. 

Deze delen zijn het 'behang' of de 'kleding' van 

het moduul. Naast de constructieve delen dienen 

er delen in de moduul aanwezig te zijn, die haar 

tegen onder andere klimatologische invloeden 

beschermt. 

Zoals reeds kort aangeduid bij de niet 

constructieve delen, dient het moduul aangekleed 

te worden. Hiervoor lijken panelen van een 

bepaalde standaard afmeting een logisch keuze. 

Het idee achter deze panelen is een relatief kleine 

catalogus van verschillende paneel mogelijkheden 

op te stellen waarmee een individuele moduul 

bekleed kan worden. Deze panelen kunnen 

onder andere verschillend zijn in materiaalkeuze. 

Hiernaast dienen alle daglichtopeningen ook 
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Deze twee afbeeldingen geven een overzicht van alle 

mogelijke combinaties van de opeenstapeling van 

twee Identieke modulen. De maat van deze modulen 

Is vier bij acht meter. Dit zijn de modulen zoals ze zijn 

gebruikt In de generatie van het stedelijk gebied. De 

hoogte van de modulen Is drie meter, hoewel die In 

deze afbeeldingen verder geen rol speelt. Aangezien 

het gehele stedelijk gebied op een grid van één bij één 

meter is georfijnteerd, zijn de opeenstapelingen van 
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overzicht mogelijke opleggingen twee identieke modulen 

.... ...... --........... 
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twee dezelfde modulen ook op deze maat gebaseerd. 

Dit overzicht heeft bijgedragen aan de totstandkoming 

van het constructieve prfndpe van de moduul, met 

name voor verticale openingen tussen modulen, voor 

bijvoorbeeld ontsluiting. De afbeeldingen tonen alle 

mogelijkheden voor opeenstapeling, waarbij niet 

alle opeenstapelingen bruikbaar zijn voor verticale 

ontsluiting. 



ondergebracht in worden in de ritmiek van de 

paneel afmeting. In principe is het gewenst dat 

alle mogelijke bekledingselementen van het 

constructieve deel van het moduul middels de 

genoemde panelen ontworpen kan worden. 

Deuren. ramen en gevelpanelen dienen allen op 

deze wijze bepaald te kunnen worden. 

De module wordt opgebouwd uit verschillende 

deelobjecten (constructief, niet-constructief) zoals 

eerder beschreven. Het opzetten van een catalogus 

van deze gevarieerde deelobjecten is van belang, 

maar niet primair. Het gaat in deze om het principe 

van meerdere elementen. Er dienen tenminste 

zoveel deelelementen beschreven en uitgewerkt 

te worden, dat enkele verschillende modulen 

gebouwd kunnen worden. Het minimaliseren van 

het aantal deelelementen is zeker interessant, maar 

niet van primair belang. Waar het aantal beperkt 

gehouden kan worden, zal dit gebeuren. 

Modulen 
Een eenheid bestaat uit de combinatie van 

verschillende modulen. De manier waarop 

bepaalde modulen in een cluster tezamen gebracht 

worden tot een enkele eenheid hangt af van de 

gestelde klasse voor de woningen in het cluster. 

Allereerst is een geselecteerd deelgebied 

uitgelicht om verder op in te zoomen en uit te 

werken. Nog steeds is het geheel opgebouwd 

uit een stapeling van een aantal modulen die 

tezamen voor de getoonde structuur zorgen. Om 

vervolgens op architectonisch vlak deze stapeling 

uit te kunnen werken, is ervoor gekozen eerst 
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afb.: gegenereerd stedelijk gebied 

afb. : meerdere modulen gecombineerd tot eenheid 

afb. : diverse eenheden uit de gegenereerde omgeving 
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combinaties te maken van verschillende modulen. 

Deze combinaties, of clusters, zijn dus in feite 

gebundelde modulen, en kunnen als enkele 

eenheid gelezen worden. Dit is een woning. 

Nadat de verschillende modulen gecombineerd 

zijn tot een enkelvoudig object, is het 

gehele oppervlak van alle modulen (zoals is 

voortgekomen uit de opstelling en het ontwerp van 

een afzonderlijke moduul) bedekt door een grid. 

Aan de hand van dit grid worden verschillende 

deelelementen van het moduul als bekleding 

geplaatst op het gehele oppervlak, waarbij 

uiteraard gekeken wordt naar de positie van de 

geselecteerde moduul ten opzichte van het gehele 

plangebied. 

Studentenwoningen bijvoorbeeld kunnen bestaan 

uit de combinatie van vier tot zes modulen, waarbij 

iedere moduul zijn eigen gesloten interne ingang 

heeft. De gehele eenheid dient dan eenmaal 

ontsloten te worden. 

Woningen kunnen bestaan uit tevens vier tot 

zes modulen, waarbij een centrale ontsluiting 

aanwezig is. Hierbij zijn de verschillende modulen 

op te delen als aparte ruimten of te combineren tot 

grotere ruimten. Bedrijfsruimten kunnen worden 

gecombineerd vanuit een grotere hoeveelheid 

modulen. 

Plangebied 
De locatie voor de ontwerpopgave ligt aan het 

begin van de Oost-Corridor in Eindhoven. De 

Oost-Corridor is een strook die begint bij het 

kanaal aan de Havenstraat en tot aan Helmond 

doorloopt. Het geselecteerde gebied voor de 

ontwikkeling ligt net voorbij het kanaalhoofd. 
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De zone aan weerszijde van het kanaallangs de 

Kanaaldijk is een praktisch rechthoekig gebied 

dat door parallelwegen, die ongeveer 150 meter 

van het kanaal liggen, wordt gekaderd . Hierdoor 

is de kanaalstrook nagenoeg 300 bij 530 meter in 

afmeting. Deze gehele zone wordt vanuit het script 

benaderd, en getoetst aan de gegeven parameters. 

Gereserveerde zones 
Aan de hand van de ingestelde parameters zijn 

verschillende reserveerde zones ingebouwd 

in het totale plangebied. Verschillende zones 

zijn mogelijk, waarbij de grootte varieert en de 

plaatsing varieert. Er treed een verstrooiing op 

van deze zones over het plangebied. Deze zones 

worden vanuit meerdere doelen ingepland. 

Allereerst dragen deze gereserveerde plekken bij 

aan de luchtigheid en daarmee dichtheid van het 

totale bouwbare oppervlak, het zorgt dus voor 

voldoende lucht en licht toetreding. Hiernaast 

worden deze zones tevens gebruik als openbare 

groenzones in het plangebied. Ten slotte zijn de 

grotere zones tevens te gebruiken als locaties voor 

toekomstige ontwikkeling en voor voorzieningen 

die grotere oppervlakten nodig hebben die niet 

vanuit het modulaire systeem voorzien kunnen 

worden. Te denken valt hierbij aan supermarkten 

en winkels maar ook grotere bedrijfsvoorzieningen 

zijn hier mogelijk. 

Kanaal 
Het kanaal doorsnijdt het gebied en verdeelt het 

in twee nagenoeg even grote delen. Het kanaal 

zal worden gehandhaafd in de ontwikkeling van 

het nieuwe plan. De essentie blijft gelijk aan de 
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huidige, waarbij wel renovatie en verbetering kan 

plaatsvinden. 

Aan weerszijden van het kanaalloopt nu een 

verbindingsweg over het gehele gebied. Deze zone 

tot aan de eerste bebouwing wordt functioneel 

gewijzigd. De verbindingswegen over de gehele 

I breedte zullen worden opgeknipt in delen tussen 

elke primaire ontsluiting naar het bebouwde 

gebied toe. Op enkele plaatsen zal een verbinding 

blijven bestaan, terwijl andere deelstukken 

tot kade worden veranderd. De kade bevat 

openbare functies en voorzieningen. De continue 

doorgaande verbinding wordt dus opgeheven en 

verdeeld in verschillende onderdelen. De kadezone 

wordt ingericht voor het openbare leven. waarbij 

tevens sociale ontmoetingsfuncties ingebracht 

kunnen worden, zoals cafés en restaurants. 

Infrastructuur op wijkniveau 
De infrastructuur wordt bepaald door processen 

die een zelfregulerend karakter hebben. Elke 

instantie van de verschillende routes heeft zijn 

eigen parameters die ingegeven kunnen worden 

bij aanvang van het gehele creatie proces. Het 

infrastructurele gedeelte van het script is gericht 

op de bevordering van vrije indeling en niet

regulaire ritmiek. Het principe is afgeleid van een 

groeiende slang die een baan zoekt door het vrije 

veld. 

De profielen voor alle ontsluitingen dienen 

klein gehouden te worden. Dit is noodzakelijk 

om ervoor te zorgen dat het beoogde veld van 

modulen continu lijkt te zijn. zonder al te veel 

grote sparingen tussen de delen. Wanneer de 

profielen groter zouden zijn, lijkt het gehele 
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stedenbouwkundige plangebied teveel opgedeeld 

te zijn in deelstukken. waardoor de continuïteit 

niet bevorderd wordt. Het is dus van belang 

dat de profielen klein zijn. waardoor het gehele 

plangebied eenduidig en continu wordt. 

De primaire ontsluiting bestaat uit hoofd 

verkeersverbindingen die (voornamelijk) in een 

dimensie het gebied ontsluiten. Zij zijn voor alle 

verkeer toegankelijk, en hebben het breedste 

profiel van alle ontsluitingen. De genoemde 

verkeersaders doorluchten de locatie, maar zijn 

bestempeld als 30km zone, zodat het profiel 

bewust klein gehouden kan worden. De ruimte 

boven deze ontsluitingen wordt nooit bebouwd. 

De secundaire ontsluitingen bestaan uit 

verkeersverbindingen die in een dimensie het 

gebied ontsluiten. Zij staan haaks op de primaire 

ontsluiting. Zij zijn voor alle verkeer toegankelijk. 

De ruimte boven deze ontsluitingen kan worden 

bebouwd, waarbij een gestelde limiet (parameter) 

vrij van bebouwing blijft. 

De tertiaire ontsluitingen bestaan uit verbindingen 

uitsluitend bestemd voor langzaam verkeer. Zij 

worden in twee dimensies door het gebied heen 

gevlochten. De ruimte boven deze ontsluitingen 

kan worden bebouwd, waarbij gestelde limiet 

(parameter) vrij van bebouwing blijft. 

Het rizomatisch stelsel van infrastructurele 

werken dient juist ontsloten te kunnen worden. 

Om de straatprofielen klein te houden. 

worden verschillende ontsluitingswegen als 

eenrichtingsverkeer en 30 km zone bestempeld. 

Hierdoor ontstaat op verschillende deelgebieden 

een circulaire routing. 
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Parkeren 
Aangezien het gehele plangebied vanuit 

een grote mate van verstrooiing tot stand is 

gekomen aan de hand van het door het script 

gegenereerde model, is het onderbrengen van 

voldoende parkeermogelijkheden een opgave 

op zichzelf. De gedachte is het parkeren tevens 

in een bepaalde mate van verstrooiing over het 

gehele gebied te verspreiden en niet het parkeren 

als gecentraliseerde "piekbelasting" onder te 

brengen. Echter zal deze mate van verstrooiing 

niet gelijk zijn aan de mate van verstrooiing van 

de modulen. Het parkeren zal een tussenvorm 

innemen tussen de mate van verstrooiing van 

de modulen en een gecentraliseerde vorm. Er 

zijn gebundelde locaties binnen het plangebied 

aangebracht waar afhankelijk van de hoeveelheid 

beschikbare ruimte tussen de 1 en 20 auto's kunnen 

worden ondergebracht. Hierdoor is het parkeren 

net als de modulen onderdeel van de grote mate 

van verspreiding die door het gehele plangebied 

aanwezig is en blijft daarmee de sodale interactie 

gehandhaafd. 

Groenvoorzieningen 
Onderdeel van de gereserveerde zones zijn tevens 

de groenvoorzieningen. De gereserveerde zones 

die voor groenvoorzieningen zijn aangewezen 

dienen gebruikt te worden voor openbare 

plekken. Hierbij valt te denken aan algemene 

plantsoenen, kinderspeelplaatsen en kleine 

sportgelegenheden. Naast de groenvoorzieningen 

die door de gereserveerde zones tot stand zijn 

gekomen, wordt alle ruimte die in het plangebied 

overblijft, nadat alle functionele eisen gehaald 
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zijn. tevens ingedeeld als groenvoorziening. Alle 

groenvoorzieningen dragen bij aan een goede 

lucht en licht toetreding en zorgen tevens voor een 

gevarieerde en levendige buurt. 

Ontsluiting op gebouwniveau 
De geplaatste modulen zijn gecombineerd tot 

eenheden, die functioneren als woningen en 

bedrijfsruimten. Eenheden die grondgebonden 

zijn worden daarlangs ontsloten. Voor eenheden 

die niet grondgebonden zijn dient een extra 

ontsluiting aangebracht te worden. Hiervoor 

zijn trappenhuizen en liftschachten aangebracht. 

De plaatsing van deze verticale ontsluitingen 

is afhankelijk van de locatie van de eenheden. 

Ondanks dat de grote hoeveelheid modulen en 

eenheden zeer verstrooid lijken te liggen zijn er 

wel verdichtingen aan te wijzen waar meerdere 

eenheden relatief dicht bijeen liggen. Vanuit 

de observatie van deze "pieken" in dichtheid 

wordt strategisch bepaald waar een verticale 

'lege' ruimte gebruik kan worden voor de 

ontsluiting. De verticale ontsluitingen zijn dus 

geen onderdeel van de modulen maar worden 

extern aangebracht. Nadat een strategische plek 

is gevonden in de omgeving van een piek in de 

dichtheid van eenheden zijn nog niet alle eenheden 

direct benaderbaar. Niet alle eenheden zullen 

een directe verbinding hebben met deze verticale 

ontsluitingskokers. Hiervoor worden horizontale 

paden aangebracht. Deze paden zijn vergelijkbaar 

aan hoe een galerieflat haar woningen verbind, 

echter met het verschil dat in deze opgave de 

woningen niet 'netjes' ordelijk aaneengesloten 

liggen. De horizontale paden volgen wederom 
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een strategische benadering. De routing van de 

paden verloopt deels over daken van andere 

modulen en zal deels tussen modulen verbonden 

worden. Hierdoor ontstaat een tweede maaiveld 

en landschap op hoogte. Afhankelijk van de 

dichtheid van de genoemde piek is het mogelijk 

een grotere hoeveelheid eenheden te onsluiten 

vanuit eenzelfde verticale ontsluiting waarbij de 

horizontale paden zorgen voor een gevarieerd 

beeld. 
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data plangebied 

Data plangebied 

afmeting plangebied 

aantal modules 

aantal modules per woning 

aantal woningen 

dichtheid 

parkeerplaatsen per woning 

parkeerplaatsen nodig 

afmeting parkeerplaats 

dichtheid per bouwlaag 

level 00 

level 01 

level 02 

level 03 

level 04 

level 05 

level 06 

level07 

level 08 

level 09 

140 • 155-= 21700 m2 

527 

3.6 

527/3.6 = 146 

146 woningen per 2.17 hectare 

1.5 

1.5 .146 = 219 

5.5 • 2.2 m 

108 

94 

88 

89 

69 

45 

25 

9 

1 

1 

2.17 hectare 

67.5 woningen per 1 hectare 

De eerste zeven niveaus worden gehandhaafd. De niveaus boven niveau zeven worden niet meegenomen 

in de uitwerking van het model. De reden voor deze limiet ligt in praktische bezwaren voor die niveaus, 

bijvoorbeeld met betrekking tot ontsluiting. 
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afb. : niveau 4 
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afb.: alle niveaus 

De afbeeldingen op deze pagina tonen de modulen per niveau. Elk niveau bevat een aantal modulen die op, 

naast of tegen andere modulen staan gepositioneerd. Het aantal modulen per niveau neemt af naarmate het 

niveau stijgt. Op de hoogste niveaus liggen slechts enkele modulen, terwijl op de lagere niveaus relatief veel 

modulen aanwezig zijn. 
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stedelijk gebied in fragmenten 
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afb. : publieke ruimte afb.: 'private' ruimte ar. : voetgangersgebied afb. : ontsluiting modulen 

Bovenstaande afbeeldingen tonen de verschillende lagen in het gegenereerde stedelijk gebied. De eerste 

afbeelding laat het gehele grondgebonden niveau zien. 9e infrastructuur bevat zowel primaire als 

secundaire verbindingen. De losse parkeerplaatsen samer met de verbredingen in het straatprofiel bieden 

voldoende parkeennogelijkheden. Van de twee rechter ftiagmenten in het gebied zijn de balkons getoond. 

De tweede rij afbeeldingen tonen allereerst de publieke ruimte, vervolgens de meer private ruimte, hoewel 

deze niet exclusief is afgeschermd. Hiernaast wordt het voetgangersgebied afgebeeld en tenslotte de 

ontsluiting van de modulen via de trappen en liftschachr . 
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bovenlJllnzlchten, visualisatie 

bovenaanzicht per niveau 

De volgende serie afbeeldingen toont 

het bovenaanzicht van de gegenereerde 

stedebouwkundige omgeving. Iedere afbeelding 

toont een extra bouwlaag ten opzichte van de 

voorafgaande afbeelding. De eerste afbeelding 

toont dus uitsluitend de grondgebonden 

bouwlaag, de volgende afbeelding toont de eerste 

twee bouwlagen, dan de eerste drie bouwlagen 

enzovoort. In totaal zijn er zeven bouwlagen in de 

ontworpen omgeving aanwezig. 

afb.: twee bouwlagen 
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afb. : de grondgebonden bouwlaag 

afb. : drie bouwlagen 
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bovenaanzichten, visuali56tie 

afb.: vier bouwfagen ,afb.: vijf bouwfagen 

afb.: zes bouwfagen afb.: zeven bouwfagen 
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doorsneden, visualisatie 

doorsneden 

De volgende serie afbeeldingen toont verschillende doorsneden in noord-zuid richting. De gehele ontworpen 

omgeving is met een interval van 10 meter doorsneden. Iedere afbeelding toont dan ook een doorsnede die 

steeds 10 meter achter de voorgaande afbeelding elkaar genomen is. Aangezien het noord-zuid doorsneden 

door het gebied zijn,. ligt de linkerkant van iedere doorsnede dus aan de kant van het kanaal. 

afb.: uitgewerkte doorsnede 

afb.: uitgewerkte doorsnede, sfeerbeeld 
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doorsneden, visualisatie 

afb.: doorsnede 1 

afb.: doorsnede 2 

afb.: doorsnede 3 

afb.: doorsnede 4 
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doorsneden, visualisatie 

afb.: doorsnede 5 

afb. : doorsnede 6 

afb.: doorsnede 7 

afb. : doorsnede 8 
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doorsneden, visualisatie 

afb.: doorsnede 9 

afb.: doorsnede 10 

afb.: doorsnede 11 

afb.: doorsnede 12 
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Op de volgende pagina's zijn alle plattegronden 

zichtbaar. Van alle zeven niveaus in het 

gegenereerde stedelijk gebied waarop modulen 

zijn geplaatst is een horizontale doorsnede 

gemaakt. Hierop wordt inzichtelijk hoe de 

samenwerking en relatie tussen de verschillende 

modulen per niveau en de relatie met de 

verticale ontsluiting tussen verschillende niveaus 

functioneert. 

Het stedelijk gebied wordt begrensd aan drie 

zijden. Aan de onderzijde van de tekeningen is het 

kanaal zichtbaar, aan de linkerzijde en bovenzijde 

van de tekeningen zijn de ontsluitingen van het 

gebied zichtbaar. Deze wegen verbinden het 

gebied met de omliggende delen van het grotere 

stedelijke gebied. 

Binnen deze drie 'grenzen' bevindt zich het 

gegenereerde stedelijk gebied. Hierin is zichtbaar 

hoe de interne ontsluiting van het gebied 

functioneert. 

De verstrooiing van alle 'onderdelen' is duidelijk 

zichtbaar. De modulen, groenvoorzieningen en 

parkeerplaatsen zijn verstrooid over het gebied 

aanwezig en vormen tezamen een duidelijk beeld 

van de fragmentatie die als principieel onderdeel 

van het plan gesteld is. 
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plattegronden, niveau 3 
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plattegronden, nivuu 4 
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plattegronden, niveau 6 
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media 

Media 

Hieronder staan verschillende bronnen vermeld 

waar mijn afstudeerproject op gepubliceerd is, en 

tevens andere soorten van media aandacht over 

het afstudeerproject. 
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Game Set and Match 11 - International 

Conference 

http://www.oosterhuis.nVgsm2/ 

http://www.interactivearchitecture.org/pdfdocs/ 

gsm2_program.pdf 

http://www.archined.nVarchined/5325.1.html 
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Game Set And Match 11. On Computergames, 

Advanced Geometries and Digital Technologies 

Kas Oosterhuis and Lukas Feireiss [ed.] 

Graphic design: Minke Themans 

English, paperback I 616 pp. I 17 x 24 

isbn 9059730364 

http://www.episode-publishers.nVGSMII.htm 

7M842 - Free Form Design - Gastcollege 

At the 23th of May 2006 i will hold a guest lecture 

at the Eindhoven University of Technology, Faculty 

of Architecture, Building, and Planning, Design 

Systems group for the course 7M842 Free Form 

Design. 

Course Lecture 7M842 Free Form Design, 

Eindhoven University of Technology, Faculty of 

Architecture, Building, and Planning, Design 

Systems Group. 

http://www.ds.arch.tue.nl/7m842/Default. 

menu?menu-=2 
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Favela chique 
Paraca, m;os tr.Jta-se de bem-SUC»dido prajetD de asas 
,n-r.bricadas no antigo porto de Holltl'ul,. Ganadit 
(fotD ). 0 Mqlliteto holandês Eric Vllncterláesl:en lllm 
outro projem, inspirMio n.s favet.s do Rio, Me - e 
Atria do SU. que pode ser 11 ~ para um dos 
!Niores ",_as ui'Wnos briJMairos. ~-

claudiohumberto 

http://www.claudiohumberto.com. 

br/Colunasanteriores/tabid/297 //tabid/297 I 
artiele Type/ Archive View/month/4/year/2006/ 

day/4/Default.aspx/Default.aspx 

L..,.a 

~ ............. ... 
&laDM 

••'lf.•II'I.IIU 
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.n•jQJIII»>iD ......... 
-------

hublog 

http://www.hublog.eom.br/?d=2006,3,31#p41 
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WS.I ······"-LSI 
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---.. -----... 

Juan Freire - Nomada Blogs 

http:/lnomada.blogs.com/jfreire/2006/04/ 

urbanismo_adapt.html 
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==-=-=----==-...=::: ...... -"'-----·--·---.. --. ...... - ..................... """ ___ ....., 
~-=-~====-=-~.:.::=· -·-------.. .....-.-.. .... -.-.. 

-------·-. -· 
--·---
~~-... ,--
i -------

-

we-make-money-not-arlcom 

http://www. we-make-money-not-art.com/ 

archives/008277.php 
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epiteszfomm 
http://www.epiteszforum.hu/blog/index.php? I 
archives/246-a-bodevarosok-es-az-epiteszek.html 
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blog.compredetudo.com.br 
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rulz mdccd 
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bloglines rulzindeed.blogspolcom 
http://www.bloglines.com/preview?siteid•287989&: http://rulzindeed.blogspot.com/2006/03/modular-

itemid=3872 favela-structure.html 
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dankwoord 

Dankwoord 

De periode waarin deze publicatie en het ontwerp tot starl1.d zijn gekomen bestond uit een uitvoerige strijd 

tussen mens en machine. Gedurende deze periode zijn de vele discussies en gedachte-uitwisselingen 

uiteindelijk vruchtbaar gebleken, echter verliep dit niet alttijd zonder hard debat te voeren over ideeën en 

concepten. Met name de commissieleden zijn hierin uiterst noodzakelijk gebleken. Zonder hen was dit hele 

traject nooit tot stand gekomen. 

Allereerst wil ik Bauke de Vries bedanken voor zijn nuchtere maar bevlogen kijk op de soms chaotische 

verhalen die aangehoord werden. Hij bracht structuur aan in de planning en wist het oorspronkelijk concept 

helder en duidelijk te krijgen door veelvuldig discussiëren over de manier van aanpak en beoogde doelen. 

Zijn expertise kwam met name op het gebied van het schrijven van het script zeer van pas. 

Vervolgens wil ik Ton Venhoeven bedanken voor zijn pragmatische kijk op het geheel. Reflectie op 

praktische problemen en gevolgen waren uiterst noodza~elijk om tot een compleet geheel te komen. 

De zeer uitvoerige hoeveelheid kennis die hij bezit, zowel in vakdisciplines als daarbuiten, zorgde voor een 

uitnodigende strijd tot discussie. Verschillende zienswijzen leidde tot discussie maar eindigde steeds weer 

met een gedegen en weldoordachte keuze. 

Tevens wil ik Maarten Willems bedanken. De vele taalkundige en puristische verhandelingen zorgen voor 

een aangename reflectie en afwisseling. Ondanks de lan~ periode was hij altijd aanspreekbaar en in staat 

door een enkele vraag of uitlokking een groot realiteitsgsvoel en bewustzijn te creëren en de gedachten 

gestructureerd te houden. 

Tenslotte wil ik alle vrienden, familie en collega's bedanken voor hun geduld en aanmoediging. Zij wisten 

mij met beide benen op de grond te houden, aan te moedigen en te motiveren. 
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