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Voor u ligt het afstudeerverslag van Ing. M.T.Kemps met als titel 'Parasites'. Dit is het 
eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek binnen de mastertrack Building Tech
nology aan de Technische Universiteit te Eindhoven. 
Ik wil mijn dankwoord richten aan mijn afstudeercommlssie. Met name Dhr. A. 
Walraven, voor de kritische blik. de rode draad en de nodige bijsturing als eerste 
begeleider. 
Dhr. J. Post als voorzitter en Dhr. R. Blok voor zijn constructleve kennis als mijn 
tweede begeleider. Overige dank aan Dhr. J.v.Hoof voor zijn verassende inzichten, 
Dhr. A. Pronk, Dhr. R. Broduck voor overige ondersteuning. 
Ik wens u veelleesplezier met het doornemen van deze scriptie. 
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De titel van dit afstudeerverslag is 'Parasites'. Dit is de engelse vertaling van 'parasi
eten'. 
Een paraslet Is een organisme dat leeft in of op een ander organisme, waaraan 
het zijn voedsel onttrekt. Hij teert weliswaar op zijn gastheer moor emstig ziek wordt 
die er niet van. 
Het eindresultaat van het afstudeerproject Is een bouwkundige vertaling van dit 
begrip. Een bouwkundig object dat 'leeft' van een bestaand gebouw, namelijk het 
Vertigo gebouw op de TU/e Campus. De architect Lebblus Woods heeft een inspir
erend ontwerp gemaakt van een parasiet "the Hermitagen. Hij zag zijn ontwerpen 
als gulzige Insecten die een plek in de wereld proberen te veroveren. Parasieten 
die zichzelf In de aarde graven en een nieuwe vorm van leven mogelijk proberen 
te maken. "The Hermitage" vond zijn eerste nestelplaats in de Underground in 
Be~ijn in 1988. Sindsdien springt hij van gebouw naar gebouw. De parasiet zag in 
de Witte Dame in Eindhoven een geschikte gastheer in 2002 en heeft hierop een 
tijdje geparasiteerd. 

Aanlelding van dit afstudeeronderwerp is een persoonlijke fascinatie voor objecten 
van afwijkende architectuur op en aan bestaande gebouwen. Het zijn 
toevoegingen die niet binnen de bestaande context passen. Ze kenmerken zich 
door hun kleine schaal en hun unieke individuele karakter. Er zijn talloze referen
tieprojecten te vinden met elk weer hun eigen betekenis. Vaak een antwoord op 
een maatschappelijk vraagstuk, bijvoorbeeld grondschoorste. 

Ik was echter geïnteresseerd in de ontmoeting tussen object en gastheer. Hoe rea
geren beide op elkaar en wat doet het object met het bestaande gebouw? 
Vanuit deze vraagstelling ben ik een onderzoek gestart. 

Dit verslag Is onderverdeeld in Deel 1 en Deel 2. Het vooronderzoek, wat 
beschreven Is in Deel 1 , resulteerde In de opgave voor het afstudeerontwerp, die 
wordt beschreven in Deel 2. 

Een eerste onderzoek naar verschillende referentieprojecten heeft geresulteerd 
in een 'lijn' met een chronologie. Hierop zijn de geanalyseerde projecten in een 
bepaalde rangorde gezet. Je zult zien dat het object, in chronologische volgorde, 
steeds meer Impact zal hebben op zijn gastheer. 
Deze schaalverdeling was de basis voor de ontwikkeling van vijf verschillende 
typen. Vijf typen objecten met leder hun eigen karakterisering. Vijf verschillende 
manleren van samenleven tussen object en zijn host. 

Deze typologie kan in de toekomst gebruikt worden als hulpmlddel om projecten 
te analyseren. Aan de hand van mijn bedachte typologie kan elk willekeurig refer
entieproject geanalyseerd worden. Op deze manier is de betekenis van het object 
voor de bestaande bebouwing beter te begrijpen. 

De eigen bedachte typologie heb Ik tevens gehanteerd voor het maken van mijn 
afstudeerontwerp. Een parasiet aan Vertigo. 

11-----------------1~ ,n~l J 
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LMng City I Arch/gram 
Een nieuwe archeologische laag 
"Our believe in the city as an untque organism". 
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Vi/Ie Spafiat I Yona Frledman 
De zelfvoorzienende stad 
De ideale infrastructuur. 
'Mobiliteir, 'groei' en 'verandering'. 

_n_. ___ -J 
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Loft Cubes I Wemer Aisslinger 
Ruimte-intensivering 
De ideale woning van de hedendaagse 
nomadische mens. 
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Luchtgebonden Bouwen I Eric Vreedenburgh 
Fascinatle voor plotselingen ontmoetingen 
Doorbreken monoculturen 
Behouden klassieke stad met functiemix 

Jl ________ ......._,_.~ ,~{ 
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Kantooruitbreiding Folkestrasse Wenen 1 Coop Hlmmelb(l)au 
"We willen dat architectuur meer biedt. Architectuur die bloedt, uitput, rond
draait en kapot maakt. Architectuur die brandt, steekt, scheurt, huilt bij stress. 
Architectuur moet hol zijn, vurig, glad, hard, hoekig, aanlokkelijk, afstotelijk, 
nat, droog, leven of dood" 

- Coop Hlmmelb(l)au, decontructMst -
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Dakparels I Stichting Bovenstad 
"De dakopbouw is bewust geen stijlbreuk met het 
verleden, maar juist een voortzetting ervan. De verrijk
ing van het p roject is de voortzetting van een stijl, maar 
dan wel van deze tijd. 

- Ralph Willemsen -

_n ____ _...,...."..._. ------~ ,n-4 ~ 
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Penthouse I Mies van der Rohe 
"Het lijkt erop dat het meest begerenswaardige woon
niveau in de stad nog altijd opwaarts gaat en een 
steeds vluchtiger karakter krijgr 

- Aaron Betsky over penthouslng -
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Restaurant Plno I MVRDV 
Stapelen van functies 
MVRDV ploetst monument wat plaats moest maken voor 
nieuwbouw appartementen terug op het dak 

1 
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Wat is de relatie met elkaar? 
Hoe reageren deze twee op elkaar? 

Welke houding heeft toevoeging naar zijn gastheer? 

18 



Tot ver In de geschieden~ ~Jn archllec1en bezig met het ~!L van filosofiê~ 
en ontwerpen met betrekking tot het bouwen buiten het normale maaiveld. 
Het dichtbouwen van de binnenstedenlijke ruimte is een opkomend verschijnsel in 
de hedendaagse bouwwereld. Kreten als bovenstedelijk wonen en luchtgebon
den bouwen zijn veelgehoorde begrippen van de laatste tijd. Er worden allerlei 
bouwsystemen bedacht met een lichte constructie en een snelle montagetljd, 
bedoelt om de braakliggende stukken platte daken te veroveren. 

Dit verschijnsel zou een oplossing bieden voor allerlel maatschappelijke vraagstuk
ken. Je kunt je hoofd stoten aan ingewikkelde problematiek rondom het steden
bouwkundige vraagstuk wat er ligt bij een onderzoek naar dit soort architectuur. De 
problematiek rondom het creëren van compacte steden, van meervoudig rulm
tegebruik. het opwaarderen van de binnenstad, het behouden van de klassieke 
binnenstad, enzovoorts. Het tweede maaiveld kan een oplossing bieden. 

Bovenbeschreven problematiek vallen echter buiten beschouwing van dit onder

zoek. De kern van dit onderzoek ligt op de ontmoeting tussen toevoeging en 
bestaand gebouw, tussen object en zijn gastheer. 
Dus niet de vraag: "Wat draagt de toevoeging bij aan de maatschappelijke prob
lematiek?" , maar 

"Wat doet de toevoeging met het bestaande gebouw?'' 

î' I nll[ r1 -..J 'Lr-->1 _ _ 
-----------------------------------~ Lr 
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I 
In onderstaand overzicht staat het eindresultaat van het onderzoek naar de 
referentieprojecten. Een schaalverdeling met de onderzochte projecten In chro
nologische volgorde. Deze projecten zijn allemaal objecten met contrasterende 
architectuur, op of aan gebouwen. Ze kenmerken zich allemaal door hun kleine 
schaal en hun unieke individuele karakter. 

--'-------_i - -----'----"' 
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1 
Het gifgroene object wat parasiteerde op het Las Palmos gebouw rn Rotterdam 
(2002) heeft als aanleiding gediend voor de interesse in dit soort architectuur. Dit 
project heeft de naam LP2 en is ontworpen door R. Korteknie en M. Stuhlmacher. 
Het project diende als experiment voor het bouwen met de bestaande bouw als 
nieuw maaiveld. Het is erg beroemd geworden en veel gepubliceerd. Wat opvalt 
aan dit object is dat het zich als sculptarale vorm losmaakt van zijn gastheer. Het 
lijkt alsof het op een plastische manier weg wil kruipen van de betonnen lift
schacht. Door de inzet van het materiaal wat in alle dimensies constructlef inzet
baar is, zijn sculpturale vormen mogelijk. 

Een ander beroemd project is Andrassy ut van E. v. Eegaraat in samenwerking 
met Mecanoo. Deze 'walvis' lijkt op het eerste gezicht zich net als de gifgroene 
parasiet als een vreemde indringer te manifesteren bovenop het ING gebouw in 
Wenen. Een blobochtige strucuur die zich nestelt bovenin het atrium. Dit object lijkt 
zich echter te willen vergroeien met de bestaande structuur, in tegenstelling tot de 
groene parasiet, die zich afzet van het bestaande gebouw. In plaats van afstoting 
door de gastheer lijkt het bestaande ING gebouw deze indringer volledig te omar
men. 

Het ontwerp van Coop Himmelb(l)au kan natuurlijk niet ontbreken binnen dit 
onderzoek. Dit project manifesteert zich bovenop een kantoorgebouw aan de Fol
kestrasse in Wenen. De expressie van dit object doet denken aan een aggressieve 
parasiet die lijkt te teren op de bestaande infrastructuur. Er is echter geen sprake 
van parasiteren. Het object breekt het bestaande dak open en brengt hiermee 
veel daglicht In het rigide ontworpen momentale kantoor. Met het plaatsen van 
een vergaderzaal in de ruimte biedt dit ontwerp een prachtig uitzicht tot ver over 
Wenen. Ook de draagstructuur vormt zich geheel naar de bestaande construc
tie. Doordat de 'valk' zich op de rand van het dak nestelt, lijkt het assymetrische 
krachten te introduceren in de bestaande bakstenen constructie. Hier is echter 
niets van waar. Door een uitgeklende hulpconstructie zal het de krachten direct 
afdragen op een verantwoorde manier naar de fundering. Er is dus geen sprake 
van parasiteren. Dit object wil het bestaande kantoorgebouw verrijken met zijn 
aanwezigheid. 

11---------:rt ,n[L _,. -..r 
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I 1 
Het contrast met de dakopbouw op het Opera House lijkt compromisloos en 
snoeihard. Bij nader onderzoek blijkt dat dit object alles behalve compromisloos is. 
De architec t van deze toevoeging zet alle ontwerpaspecten In om het bestaande 
gebouw te verbeteren. De geometrie past zich geheel aan op het bestaande 
bouwvolume. Hierdoor ontstaat er een nieuwe en duidelijke geometrische vorm. 
De oriëntatie van het volume geeft het oorspronkelijke gebouw een gezicht en 
een nieuwe situering in de context. Deze plek is natuurlijk uitermate geschikt als 
restaurant wat een panorama uitzicht biedt over Lyon. De architect besloot echter 
voor het plaatsen van de repetitieruimten bovenin het gebouw. zodat de nieu
wsgierigheld wordt gewekt bij de passanten. De functie van het object is dus zo 
gekozen zodat dit het bestaande gebouw ten goede komt. Dit object Is samen 
met zijn gastheer te beschouwen als een totaal nieuw gebouw. 

Wanneer we bovengenoemde projecten ordenen ontstaat er een chronologie. Je 
ziet dat van links naar rechts het project steeds meer impact heeft op zijn gas
theer. De Impact in positieve zin uiteraard. Waar In het begin van de lijn sprake is 
van parasiteren. dus van profiteren. Is aan het einde sprake van het 

tegenovergestelde. Een parasiet leeft ten koste Van zijn gastheer. 

De toevoeging In Lyon stelt alles In staat ten gunste Van zijn gastheer. Hier
mee hebben we twee uitersten te pakken. De overige projecten zullen zich bevin
den tussen deze twee uitersten. 

We nemen een ander voorbeeld. De Ruckzak van Stefan Eberstads maakt zich los 
van de gevel door zich at te zetten met zijn in het oog springende bevestiglng
sankers. Ook de trekkabels waar het object aan hangt versterkt het beeld van het 
losmaken. Omdat het object zich op deze manier afzet van de bestaande bouw. 
is zijn houding naar zijn gastheer geheel neutraal. Om deze reden is dit project 
vooraan In de lijn te plaatsen. 

Net als de Ruckzak maakt het ontwerp Nautilus van Eric Vreedenburgh zich los van 
de bestaande bouw. Dit komt doordat het object wordt opgetild en geroteerd 
ten opzichte van het bestaande volume. Dit project kunnen we echter een stukje 
verder in de lijn plaatsen. Projecten als Ruckzak house en de groene parasiet 
stralen iets uit van tijdelijkheid. Deze objecten lijken eenvoudig verwijderd te kunnen 
worden en ergens anders op exact dezelfde wijze terug te plaatsen zijn. Nautilus 
heeft echter geen tijdelijk karakter. Het lijkt alsof dit gebouw zich blijvend heeft 
genesteld op zijn sokkel. Een luxe dakvilla met een programma wat ontworpen Is 
naar zijn omgeving. Terrassen op het zulden met uitzicht op zee. Dit project heeft 
daarnaast een positieve uitwerking op onderlinge bebouwing. In tegenstelling tot 
de groene parasiet. die zijn gastheer alleen nodig heeft als fundering. 

Deze chronologie die ontstaat door bovenstaande analyse Is doorontwikkeld en 
wetenschappelijk gemaakt. Deze schaalverdeling die ontstaat Is de basis voor de 
ontwikkeling van vijf verschillende typen objecten. 

Jl__._;.._ ___ -" 
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H2 VIJF TYPEN# -IL 
In hoofdstuk 1 staan de onderzochte referentieprojecten in chronolc1gische vol
gorde. De volgende stap is het categoriseren van alle projecten. Vanuit hier 
ontstaan vijf verschillende typen met ieder een eigen karakterisering. De chronolo
gie Is onveranderd. Type 1 verhoudt zich het meest neutraal ten opzichte van zijn 
gastheer en type vijf heeft als hekkensluiter de meeste Impact op het bestaande 
gebouw. 
Dit verloop Is te verklaren aan de hand van drie maatstaven, namelijk: 

1. devorm 
2. de context 
3. de functie 

Devorm l 

De vormgeving van het object is, richting type vijf, steeds meer afgeleid van de 
structuur van het bestaande gebouw. De vorm van object type 1 is nagenoeg 
onafhankelijk van zijn gastheer. Door lichtgewicht constructiemethoden zijn deze 
objecten op diverse plaatsen op de bestaande bebouwing te plaatsen en heeft 
dus nagenoeg geen vormverantwoording naar zijn gastgebouw. 
Hoe verder in de lijn, hoe groter de ingreep wordt. Daarnaast zijn de objecten 
van meer permanente aard, dus de vormverantwoording naar het gastgebouw 
wordt groter. De architect zal vooraf goed de bestaande (draag)structuur moeten 
onderzoeken om deze vervolgens aan de basis te leggen voor zijn ontwerp. 

De Context 2 

Met de context wordt het probleemgebied voor de ontwerpopgave bedoeld. Wat 
is het probleemgebied waar de toevoeging een oplossing kan bieden? De schaal 
loopt hierbij uiteen, in chronologische volgorde, van groot naar klein. De context 
voor type 1 is een willekeurige stad. Hierop volgt de wijk, daarna een willekeurig 
gebouw en uiteindelijk is de context voor object type vijf een specifiek gebouw. 
Je ziet ook hier dat de verantwoording naar het gastgebouw steeds groter wordt 
richting type 5. Type 1 wordt meer ontworpen vanuit de gedachte van een uni
verseel bouwsysteem wat tijdelijk wordt geplaatst. Type 5 is een specifieke opgave 
met totale verantwoording naar zijn gastgebouw. 

De Functie 3 

Met de functie van het object wordt steeds meer tegemoet gekomen aan het 
programma van het bestaande gebouw. 

Bovenstaande theorie zal worden verduidelijkt, mede aan de hand van voor
beelden, In de specifieke omschrijving per 1ype. Zie paragraaf 2. 1 tot 

11-------------------'~ 'r.il r r -,_r rl...---11_ 
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Vonn 
#I/ ?.1 TYPE 1 

Type 1 is een autonoom object met een expliciet eigen logica. Met zijn vorm 

maakt hij zich lOS van zijn gastheer. Op deze manier lijkt het alsof dit object 
op meerdere gebouwen is te plaatsen. Type 1 heeft een 

tijdelijk karakter. Op zijn eigen karakteristieke manier zet hij zich at van het 
bestaande gebouw. die op zijn beurt het object lijkt af te stoten. 

2 

Het karakteristieke van type 1 wordt benadrukt door het materiaalgebrulk. Dit wijkt 
ver af van alle traditionele bouwmethoden. Bij de opbouw van een type 1 Is er 
geen sprake van een vloer-wand-dak-principe. Het is een sculptuur. een ding, klein 
en opvallend. Eigenlijk altijd een vreemd en niet-alledaags bouwwerkje. 

Een duidelijk voorbeeld van type 1 is 'LP2' van Korteknie en Stuhlmacher.4 
Dankzij de inzet van Dickholz panelen (Duits product) is het object op een 
sculpturale wijze vorm te geven, omdat deze panelen in alle richtingen dragend 
zijn. Hierdoor lijkt de vorm van deze parasiet op het Las Palmos gebouw In Rotter
dam op een plastische wijze weg te kruipen van de liftschacht. 

s 
Een tweede voorbeeld is: 'Rückzak House' van Stefan Eberstadt. Door deze con-
structiemethode komt het object los van het bestaande gebouw. De trekkabels 
nemen de belasting over van de buitengevel. Dit beeld wordt nog eens extra 
benadrukt door het gebruikmaken van de bevestigings-enkers tegen het baksteen, 
waardoor het object zichzelf wil afzetten. In werkelijkheid zal een dergelijke bak
stenen gevel deze horizontale belasting niet kunnen dragen. Vanachter de ankers 
leiden vier stalen liggers de krachten naar de werkelijke draagmuur. 
Door de vormgeving lijkt het alsof dit object zichtbaar eenvoudig Is te verwijderen 
en op exact dezelfde wijze tegen een andere gevel is te bevestigen. 

Context 

"These parasites wants to pay the attention at these desolated ploces and be
cause of the parasites they wil/ reintegrate Info the city. The ob}ects ottersome 
unexpected possibilities both in the city and in the architecture• 

- NA/ Publischers - Fresh Facts -

De context van de ontwerpopgave voor de architect is een willekeurige skyline in 
een stad. De bestaande bouw waarop 1ype 1 zich nestelt is niet van belang. Type 
1 zoekt een fundering en zal zich geheel neutraal opstellen naar zijn gastheer. 

Beide gaan geen dialoog aan met elkaar. Met zijn eigen logica zal het 
object zich nestelen op de bestaande bouw. De toevoeging is dus niet direct van 
nut voor de onderbouw, maar meer voor de plek In de stad. Door op onverwachte 

n _____ -'fl ,n 
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# H 
plaatsen onverwachte voorzieningen te plaatsen zullen deze plekken 
reïntegreren In de stad. De architect wil met dit soort architectuur een statement 
maken, namelijk dat er meer bouwpotentie Is dan dat we onszelf tot nu toe bewust 
waren. 

Een voorbeeld Is het project "Parasite Paradlse", waarbij Parasite staat voor: pro
totypes tor advanced ready-made amphlblous small scale individual temporary 
ecologlcal houses. Het zijn niet plaatsgebonden, kleinschalige woonobjecten 
voor ongebruikelijke locaties binnen het stedelijk gebied. Deze gebouwde experi
menten spelen in op de actuele discussie over lichte, geprefabriceerde woningen 
maar laten tevens zien hoe je op een duurzame manier kunt omgaan met de ver
dichting van de stad. Ze onthullen de vergeten gebieden, de verlaten terreinen, 
de nog niet ontdekte toplocaties op daken van bestaande gebouwen. 
Parasite Paradise was een experimenteel project dat plaatsvond van augustus 
tot en met 28 september 2003 in de Utrechtse Vinex-wijk Leidsche Rijn. Parasite 
Paradise is niet alleen een manifestatie, maar ook een manifest, een pleidooi voor 

het ongeregisseerde, voor het ongeplande en het ongewone. 
Parasites kunnen gebouwd worden op plekken waar gewone huizen (nog) niet 
kunnen staan, en van materialen die zelden in bouwbesluiten voorkomen. Parasite 
Paradise gaat over pionieren, over het verkennen in vorm en functie van wat onder 
het begrip stad verstaan kan worden, met kunstenaars in de rol van verkenners. 

Type 1 Is niet waardevol voor de onderbouw, het voegt niets toe. Het profiteert al
leen van de bestaande infrastructuur om zelf te kunnen functioneren. Dit noem je 

parasiteren. Een duidelijk voorbeeld van een bestaand project Is 'Parasite' van 
Miehoei Rakowitz, een opblaasbare tent. Deze tent dient aangesloten te worden 
op een luchtatvoer rooster van een bestaand gebouw. Op deze manier wordt er 
lucht ingeblazen en krijgt de tent vorm. Dit project Is een perfecte weergave van 

het parasiteren, het profiteren, het uitzuigen. 
6 

Andere referentieprojecten van 'parasieten' waar op een ludieke wijze gebruik 
wordt gemaakt van de bestaande Infrastructuur: 
Een ontwerp van Darrin Spel, In samenwerking met de TU Delft, nestelt zich in de nis 
tussen twee gebouwen en groet In een spiraal omhoog. 
Een erg ludieke Parasite van ACTAR Arpultectura uit Barcelona gebruikt de gigan
tische constructie van de befaamde Osbome billboards als locatle voor een 
Parasite. 

_n ____ ---J 
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Functie 
#I/H2 

De functie van 1ype 1 is geheel onafhankelijk. Daarnaast heeft 1ype 1 geen een
duidige functie, wat wel het geval is bij de overige typen. 7 
Zoals genoemd zijn het onverwachte voorzieningen op onverwachte plaatsen. 
Door het kleinschalige karakter van een parasiet zijn het vaak verblijfplaatsen voor 
korte duur. Bijvoorbeeld een atelier van een kunstenaar of een rokersruimte. Voor
beelden van functies lopen uiteen van een uitschuifbaar kantoor tot en met een 
dodenblvak. een openluchtrestaurant een mobiele boerderij en een stapelbare 
camping. 

Resultaat 

Het resultaat van deze toevoeging Is dat dit soort architectuur niets oplevert voor 

de bestaande bebouwing. Het maken van een statement Is het enige belang 
van de architect, namelijk dat er meer bouwpotentiaal ligt dan dat we ons tot nu 
toe bewust zijn. 
Type 1 heeft dus bereik op zeer grote schaal. Omdat de projecten meestal experi
menteel van opzet zijn tunetioneren ze als 'eye-opener' binnen de bouwwereld. 
Vaak zijn de projecten van experimentele aard. 

n------------------_..l~ I il !' f -.J 'l~_ 
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Referentieprojecten Type 1 

LP2 - Korteknie & Stuhlmacher - Las Palmos Rotterdam - 2001 
Ruckzak House - Stefan Eberstadt - 2004 

·1 

Loftcubes - Werner Aisslinger 
Lighthouse - DAAD Architecten - Groningen - 2005 
Parasite - Miehoei Rakewitz -
Insect House - Santiago Cirugeda 
Treehouse - Softroom 

4~~~ 

--1- -r-f~~.--,_ 
Maakt zich los,/zet zich af 

Onverwacht I niet-plaatsgebonden 

Maken van een statement"Er is meer bouwpotentiaal!" 

VORM 

FUNGIE 

CONTEXT 

_n-----------------'~ ,n{J Î 'l.r---'1 
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------------------------

ua programma en opbouw verwijzen de penthouses van 
rchipel Ontwerpers naar elkaar. De woningen beantwoorden vooral aan 
e verwachtigingen van nieuwe stedelingen: grote woningen voor kleine 
uishoudens. De uitdaging van alle projecten is laten zien hoe een indus
·ele manier van produceren aan een zeer persoonlijke woonomgeving 
an worden gekoppeld. Om de logistiek van deze 'serieproductie van 
et unica' beheersbaar te maken heeft de architect een speciaal algoritme 
ntwikkeld. Hiermee is op basis van toeval een reeks condifuraties 
ntwikkeld waaruit uiteindelijk één is gekozen en verder ontwikkeld. 

ron: Luchtgebonden Bouwen, Ed Me/et I Eric Vreedenburgh 
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2.2 TYPE 2 /H2 
Vonn 

De vorm van type 2 maakt zich net als type 1 los van zijn gastheer en wil zich 

profileren als een zelfstandig organisme wat zich wil onderscheiden van zijn 
gastheer. Ook de constructie is geen doorzetting van de bestaande (draag) struc
tuur en heeft ook hier veel weg van prefabricage, snelle montage en lichtgewicht 
bouwen. 

Type 2 is echter wel plaatsgebonden. HIJ zal zich blijvend nestelen op de 
bestaande bouw. Dit is te merken aan de manier waarop de toevoeging ontwor
pen is naar zijn omgeving. 

Een ander verschil met type 1 Is dat type 2 niet karakteristiek Is. Het bouw
werk heeft wel een traditioneel uiterlijk met het vloer-wand-dak-principe. De bouw
methode Is afleesbaar in de gevel. 

B 
Een voorbeeld is Nautilus van Archipel Ontwerpers. Om het volume na de uit
breiding - een verdubbeling ten opzichte van het bestaande volume - luchtig te 
houden, is bewust gekozen voor het contrast tussen oud en nieuw. Daarom koos 
architect Vreedenburgh ervoor om de eerste nieuwe woonlaag duidelijk terug 
te plaatsen ten opzicht van de onderbouw en deze grotendeels uit te voeren in 
glas zodat de bovenste twee lagen gaan 'zweven'. De kolommen van de nieuwe 
woonlagen staan daarbiJ niet in de gevellijn van de onderliggende bebouwing. 
Hierdoor wordt het object iets geroteerd van zijn sokkel, waardoor het nog meer los 
komt van de oudbouw. 

Dit object is plaatsgebonden doordat het programma ontworpen Is naar zijn 
directe omgeving. Dit ontwerp heeft grote vensters naar zee en vides die de ruime 
hoeveelheid daglicht naar binnen halen. Daarnaast heeft het zowel een inwen
dige als een uitwendige route, beide gericht op het prachtige uitzicht dat Scheve
ningen Haven biedt. 
Zoals beschreven is type 2 niet karakteristiek. De architectuur van type 2 kenmerkt 
zich door het principe 'maatwerk in serie'. Dit Is te merken aan de opbouw en 
montage van het bouwwerk. Het is vervaardigd van geprefabriceerde onderdelen 

die droog te monteren zijn. Met dezelfde spelregels zijn er vele varianten van 
dit ontwerp te maken. 

Functie 

De functie van type 2 Is vaak een luxe dakvilla. Een penthouse Is In onze ogen de 
ultieme plek om te wonen. Hoog in de lucht ver verheven boven al het lawaai en 
de stank. met niemand boven je, voel je je oppermachtig en kun je de hele stad 
overzien. Het penthouse vertegenwoordigt dat ook het hoogste wat een stadsbe
woner kan bereiken. Dit is wel eens anders geweest. Zie bijlage 11 voor de geschie
denis van het wonen In de hoogte. 

_n ___ _.,.._--------"rt ,.n .. l " 
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montage elementen 
vaste elementen 
houten stel-elementen 
invul-elementen 

!Het pnnctpe van ordemng waarop de steppmg stone-strategte gebaseerd 
· s, kent twee aspecten: 
I) Het formuleren van een thema, en 2) de transformatie van het thema. 

!Het is dus niet zo dat thema's gesloten systemen zijn. zoals een Lego
ktoos, waar met inachtneming van de expliciete spelregels naar varianten 
lmoet worden gezocht. Het is eerder andersom. Doordat er verschil
lende overeenkomsten in diverse projecten geïntroduceerd worden, 
len op een gegeven moment ook herkend, komt een bepaald thema als 
IDatroon bovendrijven. Dit thema dient vervolgens als basis voor nieuwe 
varianten ... 

!Bron: Luchtgebonden Bouwen, Ed Me/et I Eric Vreedenburgh 
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:= IDe;oogl~ in de vamvan ~ 2 ~omeert n~ fl J L moor 
tevens de bestaande bouw van de toevoeging. Er Is sprake van een 

wederzijds voordeel. De context van type 2 is vaak een achtergebleven 
wijk. Door het toevoegen van enkele dakparels in dit gebied, zal deze wijk een 
boost krijgen. Het beoogde effect is dus pas merkbaar bij het toevoegen van 
meerdere objecten binnen dezelfde wijk. De architect Introduceert een thema, 
waardoor de dakparels binnen de wijk worden herkent. 

De objecten in Scheveningen Haven (Archipel Ontwerpers) kenmerken zich alle
maal door dezelfde architectonische stijl. Dit Is de reden waarom een type 2 niet 
~arakteristiek te ~oem~n i~e architect maakt hiervoor gebruik van het principe 

maatwerk In sene ::5oor het werken met standaard geprefabriceerde 
elementen en een droge montage is het maken van variaties mogelijk. 
In de wijk wordt een thema herkent. De dakparels gaan naar elkaar verwijzen. Eric 
Vreedenburgh spreekt in dit geval van 'Stepping Stone stedenbouw'. 
Er is dus sprake van een wederzijds voordeel. De opbouwen profiteren van de 
drager. de gastheer. Deze profiteert op zijn beurt van zijn opbouw, doordat de 
leefbaarheid In het gebled wordt verbeterd. 

De platte daken als woonkavels vragen om een nieuwe aanpak voor industrieel 
vervaardigde woningen en ve~angen een aangepast ontwerpproces. Om In een 
bestaande wijk meerdere projecten op bestaande daken te gaan bouwen móet 
je wel werken met zeer lichte bouwconstructies en een snelle montage van prefab 
componenten. De cultuur in de wijk zal moeten worden doorbroken door variatie 
in karakter en aanpasbaarheid. Hier ligt de uitdaging om een zeer persoonlijke, 
individualistische woonwens te koppelen aan een industriële manier van produ
ceren. Oftewel: serieproductie op maat. Het detaillaat de spelregels zien voor het 
maken van variaties met standaard producten. Dit detail is ontleed en afkomstig 
van het ontwerp voor Nautilus. 

~ ~ - ~~~~~ _j [ __________________ _!! j ,n~L _J _ 
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Wederzijds voordeel: 
Door toevoeging van meerdere dakparels 
wordt een heel gebied opgewaardeerd 

40 



# H2 
Zoals beschreven In paragraaf 2.1 verhoudt Type 1 zich geheel neutraal naar zijn 
gastheer. Met geheel eigen logica voegt type 1 zich op de oudbouw. Type 2 toont 
al meer respect naar zijn host. Dit is te merken aan enkele ontwerpbeslissingen die 
de architect neemt. 

1 0 
Het project 'Pakhuis Meesteren' van Fumi Hoshino is een goed voorbeeld. Door 
het plaatsen van deze opbouw - een x aantal kantoren - moest noodzakelijk de 
fundering worden verzwaard. Door deze Ingreep ontstond de mogelijkheid tot het 
maken van een parkeerkelder ten behoeve van de gebruikers van het bestaande 
gebouw. En ook de plaats van de verticale ontsluiting van Nautilus is zo gekozen 
dat bestaand gebouw hier ook gebruik van kan maken. 

Resultaat 

Een toevoeging in de vorm van type 2 resulteert in een wederzijds voordeel, ook 
wel 'symbiose' genoemd. In tegenstelling tot type 1 profiteert niet alleen het object 
zelf. maar ook zijn gastheer van de toevoeging. Bestaande bouw en nieuwbouw 
zullen elkaar versterken. 
Toevoegingen In de vorm van type 2 hebben een betekenis voor een hele wijk of 
een bepaald gebied. 

n ________________ __l.-~~ """ ~--~··1 ..----"1 _j [ I j ,n~L J I -
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Referentieprojecten Type 2 #I H2 
Nautilus -Archipel Ontwerpers - Scheveningen Haven - jaartal 
Dokter Lelykade - Archipel Ontwerpers - Scheveningen Haven - 1998 
IJsvis - Archipel Ontwerpers - Scheveningen - 1999 
Witte de Withstraat - Archipel Ontwerpers - Rotterdam - 2000 
Zwarte Madonna - Archipel Ontwerpers - Den Haag - 2001 
Pakhuls Meesteren -

Losmakend, wel plaatsgebonden 

Vaak penthouse 

Meerdere toevoegingen zorgen voor 
kwaliteitsslag achtergebleven gebied 

,ll_ 

VORM 

FUNCTIE 

CONTEXT 

_n _______ ._. ----_.1~ ,.nit .,. "'-'"'l.r--IL 
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2.3 TYPE 3 

Vonn 

De vormgeving van type 3 is gebaseerd op geheel eigen logica. De archi
tect ontwerpt een structuur dwars door een bestaande structuur heen. Type 1 en 
2 maken zich los van zijn gastheer door zich af te zetten of door weg te krulpen. 
Type 4 en 5 vormen zich naar de structuur van de bestaande bouw door zich aan 
te passen. Type 3 doet geen van belde. Als een schim gaat het object dwars door 
de huid van zijn gastheer. Eigenlijk valt het object dus geheel bulten de bestaande 
context. Projecten van type 3 zijn vaak plaatsen bij het deconstructivisme. Dit Is 

een anti-stroming die zich afzet tegen de rationele architectuur. info info. 
Bekende deconstructivisten zijn Coop Hlmmelb(l)au en Eric Owen Moss. 

Functie 

Hoewel het van de buitenkant lijkt alsof het twee verschillende organismen betreft, 
zal het binnenin functioneren als onderdeel van het bestaande programma. 

1 2 
Het paviljoen op het Groninger Museum is ontworpen door Coop Himmelb(l)au. 
Het is een deconstructivistisch ontwerp met dus een geheel eigen structuur. De 
detaillering laat zien dat deze structuur dwars door de bestaande structuur loopt. 
Dit wordt duidelijk doordat beide structuren niet samensmelten maar beide intern 
doorlopen. 

Context 

Twee structuren ontmoeten elkaar. Van buitenaf lopen ze naadloos In elkaar over. 
Hoewel het van de buitenkant lijkt alsof het geheel bulten de context valt, zorgt het 

binnen voor een botsing van twee massa's en twee volumes. Oude patronen 
worden doorbroken. Dit zorgt voor een nieuwe rulmtebeleving. Een doodnormale 

loods krijgt hierdoor een architectonische lading. 

Het paviljoen in het Groninger museum is ook hier een duidelijk voorbeeld. Zoals 
beschreven lopen beide structuren in elkaar over, maar met de ruimtelijke belev
ing gebeurt iets onwerkelijks. Hier is sprake van een botsing van twee verschillende 
volumen. Bij het betreden van dit paviljoen raakt de bezoeker gedesoriënteerd. 
Vanuit de logische structuur van het Groninger Museum, dat opgebouwd is uit 
geometrische structuren, wordt de bezoeker plotseling geconfronteerd met tegen-

strijdigheden, zoals schuine wanden en de on logica van de constructie. 

_n ________________ _.j~ I n~G r .__J 'Lr----1_ 
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#I 3HL 1 

Een ander voorbeeld geeft het project ·lhe BoxH van Eric OWen Moss. Hierbij gaat 
er een deconstructivistische kubus dwars door de draagstructuur van portalen van 
een simpele loods. 

Eric Owen Moss heeft veel architectuur op zijn naam staan die we kunnen catego
riseren onder type 3. Een ander project, genaamd ·seehiveH laat hier duidelijk de 
manier waarop het object zijn gosthe~r benaderd zien. Het Is duidelijk zichtbaar 
dat belde structuren continueren .1 4 

Resultaat 

Het oorspronkelijke gebouw krijgt een architectonische lading. De bestaande bouw 
blijft echter wel zijn proporties en verhoudingen behouden. 

Dit soort architectuur is COSmetiSCh. Dit betekent dat het object geheel 
buiten de essentie van het bestaande gebouw valt. Het object Is er puur voor de 
schoonheid. 

_n-----------------_..1~ I öl~ l r r -.J 'l.t--'1_ 
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Referentieprojecten Type 3 #I H2 
Beehive - Eric Owen Moss - Los Angeles, 1990 
The Box - Eric Owen Moss - Los Angeles, 1990 
Groninger Museum - Coop Himmelb(l)au 

3 

VORM Structuur door bestaande structuur I deconstuctivistisch 

FUNCTIE Onderdeel bestaande programma 

CONTEXT Willekeurig gebouw krijgt architectonische lading 

_n-----------------__1~ 1 r ~ l !" ) '--' 'l.--1_ 
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Vorm # H 2.4 TYPE 4 

Type 4 lijkt op het eerste gezicht veel op type 1 . Een karakteristiek t wat als 
vreemde indringer zich in de oudbouw nestelt. De eerste schetsen van het ont
werp voor Andrassy Ut laten zien dat Eric van Eegaraat een object wilde ontwerpen 
wat als een parasiet zich door het bestaande dak naar binnen dringt. Je ziet de 
buitenaardse wezentjes die het object 'besturen' en de boel beneden willen con
troleren. Wanneer we dit ontwerp langer onderzoeken zal het blijken dat het object 

ZiCh VOrmt naar de bestaande (draag)structuur. In plaats van afstoting w<;lt 
bij type 1 het geval is, zal de gastheer deze Indringer volledig accepteren. 1 S 

Er zijn echter veel verschillen te constateren met de paraslet van type 1 . Het 
belangrijkste verschil Is dat deze vorm zich niet losmaakt van zijn gastheer. 
Integendeel, type 4 zal zich volledig vormen naar de bestaande structuur en 
uiteindelijk met elkaar vergroeien. Deze theorie wordt het beste weergegeven door 
de schets voor het ontwerp van Mecanoo (van Eegeraat) voor het ontwerp van 
de 'walvis' op Andrassy Ut te Boedapest. Als een trechter zakt de toevoeging in het 
bestaande gebouw. De trechtervorm geeft aan dat dit object zich aanpast en 
zich blijvend wil nestelen in het bestaande atrium. De trechtervorm staat tevens 
voor het 'inblazen van een nieuw leven' in het gebouw, zie context. De trech
terschets is uitgewerkt tot een biebvormig object, die al liefkozend 'waMs' wordt 
genoemd. Als een vloeibare druppel nestelt het object zich boven het atrium en 

zallangzaam vergroeien met zijn gastheer. 

1 6 
Ook de vormgeving van het ontwerp voor de kantooruitbreiding aan de Folkestras-

se in Wenen komt tot stand door aanpassing naar de bestaande draagstruc
tuur. Er is een speciale constructie van staal en gewapend beton ontwikkeld, die 
de belastingen op een gecontroleerde manier In de bakstenen gevel tussen de 
twee schoorstenen in leidt. Deze constructie is tevens vormbepalend voor onder
liggende ruimten. 

"Van Eegeraat wants two things what are In great contrast bring to each other· 
"The alien wil/ nestJe In his sunoundlngs· 

- Ed Me/et: Het Architectonisch Detail -

11-------------.....J~ ,n[~ -...r'l.r--11 
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Functie 

De functie kan worden gedefinieerd als een onderdeel van het bestaande pro
gramma. Vaak wordt een bestaand programma-onderdeel als functie voor de 
toevoeging genomen. Door dit soort architectuur is er nu onderscheidt In de 
beleving van ruimten wat niet het geval is In het oorspronkelijk pand. 

Context 

De context bij type 4 Is geen willekeurig gebouw. De opgave wordt al specifieker. 
Vaak is het een willekeurig monumentaal pand waarop type 4 zich zal plaatsen. 
Monumentale panden hebben een rigide structuur. Vormgevingsaspacten uiten 
zich vaak In de gevel. Achter deze gedecoreerde gevel bevindt zich vaak een 
standaard plattegrond. Contrast ontstaat al snel wanneer de toevoeging zich niet 
houdt aan deze rigide structuur. Type 4 zal waarde toevoegen in de vorm van . 

kwaliteit voor de gebruiker. 
De dakopbouw In Wenen breekt het dak letterlijk open. Het bestaande program
ma wordt voorzien van een prachtig uitzicht en veel daglicht. 

Het ontwerp van Eric van Eegeraat loot zien dat de walvis en zijn gastheer elkaar 
volledig accepteren. Ondanks zijn abstractheld moest deze allen zich noodloos 
voegen in de eclecticistische stijl van dit pand. De voornaamste zorg van Meca
noo was dan ook om te voorkomen dat deze indringer afgestoten zou worden. Het 
belangrijkste wapen hierbij was de detalllertng. Van Eegeraat was er namelijk van 

overtuigd dat alleen als deze vorm met dezelfde intensiteit als de rest van 
het gebouw gemaakt zou worden zij geaccepteerd zou worden. De precisie waar
mee de toevoeging Is vormgegeven en gedetailleerd maakt echter dat zij door 
het bestaande gebouw wordt geaccepteerd en geleidelijk aan hiermee vergroeit. 

De matertaalkeuze voor 'de walvis' staat in dienst voor de gebruiker en de 
bestaande organisatie. De buik van het object is vervaardigd uit zink. Zo ontstaat 
er een stilteruimte, waarin men in alle rust kan vergaderen. Voor de bovenkant 
van de toevoeging is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van transparant glas om 
de mensen In de ontspanningsruimte zoveel mogeijk daglicht te geven en een 
prachtig uitzicht. 

n------------------'~ 1 n~l ~ r ....r'l .---"11_ 
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e oop s provocatlve a 1t1on e evates an or mary 
ackground building in one ofthe world's greatest 
aroque cities into an unexpected manifestation ofth 
urvival of the baroque inself. The addition extends 
he building, not just literally by adding conference 
ooms and offices for its lawyer owners, but by doing 
o in a high-tech sculptural envelope that acts like a 
aroque ceiling painting or a figural roof sculpture. 

Bron: The Architecture of Additions 
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# H 
Binnenin de waMs bevindt zich een vergaderruimte. Het is de vergaderruimte 
voor de hoogste staf binnen de organisatie. Deze ruimte zondert zich af door de 
hautaine Indruk die het nu maakt. Dit object Is ontworpen naar het Imago van het 
bedrijf. Zie koplen. Snelle Imago verzekeringsmaatschappij. 
Een dergelijke ruimte is tevens het visitekaartje voor het bedrijf. 
Een duidelijker architectonische uitdrukldng van zijn culturele en zakelijke ambities 
had de opdrachtgever zich niet kunnen wensen. 

Moderne barok 
De reden waarom object en gastpand elkaar volledig omarmen Is mede te 
danken aan de manier waarop de details tot stand zijn gekomen. Ze zijn met 
dezelfde Intensiteit gemaakt als de oorpronkelijke barokke details. Van Eegeraat 
probeert om de strakheid van het modernisme te vermengen met de rijkheld van 
achttiende- en negentiende-eeuwse gebouwen. Hierdoor zullen de twee volledig 
afwijkende elementen versmelten. 
Coop Hlmmelb(l)au heeft hetzelfde doel nagestreefd. Het materiaal van 'de valk' 
is grof In elkaar gezet. Het object manifesteert zich als een ruige plafondschildering 
die zo typerend was uit de barok tijd. l 7 

Dit object maakt duidelijk dat het origineel de bron is van zijn eigen 
expressie. Hiermee plaats hij het bestaande gebouw aan het hoofd van de 
hlerarchy. 

Resultaat 

Het object is een verrijking voor het bestaande gebouw. Het oorspronkelijke karak
ter blijft echter wel in tact. De proportles en verhoudingen van het oorspronkelijke 
gevelbeeld blijven behouden. De organisatie zal op dezelfde manier verder func
tioneren. Het gebouw wordt dus niet 'verbeterd'. Het object zorgt dus alleen voor 
een extra kwaliteit. 

fl----------------__l~ 1 n~L _!" f ~ 'l.r---1 
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Referentieprojecten Type 4 

ING Kantoor- Eric van Eegeraat (Mecanoo) - Boedapest- 1994 
Kantooruitbreiding Folkestrasse - C. Hlmmelb()au - Wenen - 1988 

VORM 

FUNCTIE 

CONTEXT 

4 
-~~- ë;' _ff'f:1 

Vormt zich naar bestaande structuur 

Onderdeel bestaande programma, 
biedt l<walitejt voor de gebryjker 

Rigide monumentaal gebouw wordt 
verrijkt met object 

~ ,.... ... . 'l..---->1 _j [ _ ____ _ ____________ _.J, ~ ,r.~l-' f,_r -
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2.5 TYPE 5 
Vorm # 
De vormgeving van 1ype 5 komt net als 1ype 4 tot stand door zich té"vormen naar 

de bestaande (draag)structuur. Het verschil is dat 1ype 5 zich ook aanpast 
aan de bestaande geometrie. De toevoeging en zijn 
gastheer vormen samen een nieuw krachtig volume. De vorm van de toevoeging 
op het Opera House Is zo gekozen, zodat het samen met de bestaande vorm als 

één geheel is te beschouwen.l B 

Uiteraard manifesteert dit object zich nog altijd contrasterend met zijn gastheer, 
omdat we bij géén van alle typen kunnen spreken van een optopplng of een uit-

breiding. Type 5 neemt de bestaande architectuur echter wel over voor 
de ontwikkeling van het nieuwe concept. De architect hantteert hierbij de besta
ande typologie, maar wel in een moderne uitvoering. 

1 9 
Een (eenvoudig) voorbeeld is de toevoeging op het woonhuls aan de Rhijn
geesterstraatweg in Oestgeest. Het oorspronkelijke dak is door een brand wegge
haald. Omdat volgens de architect een reproductie van de historische gevel 
geen verbeteringen opleverd, heeft hij gekozen voor het hanteren van de oor
spronkelijke architectuurtypologie in een moderne uitvoering. 

'Veze stelling klinkt als een dogma. Stijlbreuk kán zeker leiden tot verrijking, maar 
hangt ook erg af van de situatie. Bij deze dakopbouw is gezocht naar een archi
tectuur die aansluit biJ het gastgebouw en dit in zekere zin 'af' maakt maar met 
gebruikmaking van moeieme vormentaal en materlallsertng". 

. . 20 
Aan de vormgeving van de dakopbouw aan de Krom Boomssloot in Amster-
dam (H. Slawik) is duidelijk te zien dat de architect de bestaande architectuur wil 
doorzetten. Ten eerste komt de vorm op dezelfde manier tot stand als het Opera 
House. De kwadranten van de cirkel sluiten naadloos aan op de onderliggende 
structuur. Ook in de doorsnede wordt dit duidelijk wanneer we de afronding zien ter 
plaatse van de bestaande daklijst. 

Functie 

De functie van het object 1ype 5 is een aanvulling op het bestaande pro
gramma. De doelstelling van deze toevoeging is een totale verbetering van het 
gebouw. Toevoeging en gastheer zijn programmatisch niet meer te 

onderscheiden en maken samen deel uitvan een nieuwe organisatie. Hier 
geeft het Opera House in Lyon weer een duidelijk voorbeeld. 
In de opbouw bevinden zich de repetitieruimten. Dat is waarschijnlijk een even 
wonderlijke keuze als de vorm en het materiaal ervan. Het is namelijk een van de 
mooiste ruimten met het mooiste uitzicht. Een restaurant had 

n ____ _.~ 
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hier niet misslaan. Het uimchl bij een reslauront werkt ec!oor~ L binnen 
naar buiten en biedt vanaf de straat en voor passanten een tamelijk passlef 
beeld; het repeteren daarentegen wekt juist de nieuwsgierigheid van de pas
santen. Dit werkt dus van buiten naar binnen en zal op deze manier mensen naar 
de voorstelling trekken. 

Context 

De context voor de ontwerpopgave is een bestaand gebouw wat niet meer 
functioneert. De reden waarom het gebouw niet meer functioneert komt vaak 
door een veranderde context van de omgeving. Dit Is het geval in Lyon bij het Op
era house. Vroeger had het Opera House een prominente plaats In de stad. Later 
geplaatste gebouwen zorgde dat de maat en schaal van het Opera House ve-

randerde en het gevolg was dat de mate van belangrijkheld af nam. De archi
tect zet alle on1werpaspecten in om het gebouw opnieuw 
te laten functioneren. De dakopbouw zorgt ervoor dat het Opera House 
zijn prominente plaats in de stad terugkrijgt. 
Door de halve cilinder in langsrichting op het gebouw te plaatsen geeft hij hier
mee het gebouw richting en oriëntatie. 
Het materiaal wat gebruikt is voor de gevel van de opbouw, transparant glas, zet 
zich door naar beneden om het historische beeld onaangetast te laten. DJlgiQs 
zorgt tevens voor een werking van buiten naar binnen in de nachtsituatie. :G I 

Resultaat 

De toevoeging zorgt voor een totale transformatie van bestaande bouw. Dit 

is het enige type waarbij de verhoudingen en proporties van de besta

ande bouw Veranderen. Zowelintern als In het gevelbeeld. 
De toevoegingen maken de betekenis van oude gebouwen kenbaar in de hui-

dige tijd. Het object en bestaande bouw vormen samen een nieuwe iden
titeit wat een nieuwe betekenis uitdrukt. 
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Bekleed met staalproHelen en glas Is het contrast tussen oud en nleflw snoeihard 
en compromlsloos. De klfscherige vrouwenbeelden die voor het glas zijn geplaatst 
maken de overgang niet zachter. Wonder/Qk genoeg wordt het gebouw ondanks 
of dankzU de overduldeiQk twee verschillende delen ervaren als één geheel. 

- Bron: Luchtgebonden Bouwen, 
Ed Melet I Eric Vreedenburgh -

::4/s het gebeurt met veel respect voor het monumentale en met een goede 
smaak. Niet bij te eigenzinnige "ego'-ontwerpen die het bestaande gebouw niet 
In zQn waarde laten· 

- Boudewijn Veldman -

_Sl ________________ __l~ , r.
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Referentieprojecten Type 5 
-JI/ 

Operagebouw- Ateliers Jean NoLNel - Lyon - 1993 
Oude Rijn - Wim Hofman - Leiden - 1990 
Penthouse Rokin - Archipel Ontwerpers - Amsterdam - 2000 
Bonnin House - A. Hild I T. Kaltwasser - Elchstätt - 1995 
Overkapt dakterras - H. Slawik - Amsterdam - 1991 
Thornes Warf - R. Rogers partnershlps- Londen- 1987 

VORM 

FUNCTIE 

Vormt zich naar bestaande structuur 
met dezelfde geometrie 

Aanvulling op bestaand programma 

CONTEXT 
Gebouw wat niet meer functioneert wordt 
getransformeerd door toevoeging 

_n ~ ~ 
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TYPE I 
pa•ra•si•te•ren op (ww.) 
I op schadelijke wijze profiteren van => klaplopen 

lfYPE 2 
~ym·bi•o•se (de- (v.)) 
I het samenleven van twee ongelijksoortige organismen op of in elkaar tot 
~ederzijds voordeel 

frYPE 3 
Fos•me•tisch (bn.) 
1 betr. hebbend op de cosmetiek 

cos•me•tiek (de- (v.)) 
I kunst om de schoonheid van het lichaam te verhogen of te behouden=> 
schoonheidsverzorging 

lfYPE 4 
~er•rij •kenl (ov.ww.) 
I waardevoller maken => veredelen 
~ [techn.] het gehalte aan werkzame isotopen verhogen 

lfYPE 5 
1nu•tu•a•lis•me (het-) 
I het streven om elkaars economische belangen te verdedigen 

~ [biol.] samenleving van twee organismen tot wederzijds voordeel 

Bron: www. vandale.nl 
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parasiteren >> symbiose >> 

< < Ten koste van gastheer 

pa•ra•si•te•ren op (ww.) sym•bi•o•se (de- (v.)) 
1 op schadelijke wijze profiteren van = > 1 het samenleven van twee ongeli-
klaplopen jl<soortige organismen op of In elkaar 

tot wederzijds voordeel 

0 
0 

Verrij kenNeredelen >> Transformeren 

3 

Ten gunste van gastheer>> 

ver•rij•ken1 (ov.ww.) 
1 waardevoller maken = > veredelen 
2 (techn.] het gehalte aan werkzame 
isotopen verhogen 

mu•tu•a•lis•me (het-) 
1 het streven om elkaars econo
mische belangen te verdedigen 



H3 00 
-H-

Uit voorgaand onderzoek zijn conclusies te trekken over de onderll 
sen object en gastheer. We kunnen vl~ verschillende manieren van samenleven 

onderscheiden. Type 1 verhoudt zich zeer neutraal ten opzichte van zijn host. 
Voor het ontwerp wat behoort tot type 5 worden alles aspecten Ingezet om zijn 

gastheer te dienen. 
De meest ernstige vorm van samenleven is het parasiteren. Dit Is het teren 
op een ander organisme om er zelf beter van te worden. Dit Is de eigenschap 
van type 1 . Type 2 profiteert tevens van zijn gastheer, maar hier Is er al sprake van 

een wederzijdS VOOrdeel, een symbiose. Een gebouw waar een toevoeg
ing wordt aangebracht in de vorm van type 3 blijft in zijn oorspronkelijke context. 

Er is sprake van COSmetiek. Dit is de kunst om de schoonheid van het lichaam 
te verhogen. Het valt dus buiten de essentie van het bestaande gebouw. Vanaf 
type 4 wordt de gastheer aan het hoofd van de hiearchy geplaatst. Type 4 zal 

het bestaande gebouw Verrijken. Dit betekent niet dat het bestaande gebouw 

wordt verbeterd, maar type 4 voegt iets toe In de vorm van een extra kwaliteit. 
Een object wat behoort tot de categorie type 5 streeft er naar alle belangen van 
gastheer te verdedigen. Met de toevoeging zal het bestaande gebouw worden 

verbeterd. Het functioneert opnieuw. Er Is sprake van transformatie. 

Je zou echter nog een ernstigere vorm van samenleven kunnen bedenken, bi
jvoorbeeld In de vorm van een 'tumor'. Een bauwkundige vertaling van een tumor 
zou zich kunnen uiten in een object wat het bestaande gebouw zou veranderen 
in negatieve zin. Er is echter geen link met de architectuur. Dit zou verder geen 
enkele positieve bijdrage leveren voor de bouwwereld. Om deze reden is deze 
samenlevingsvorm buiten beschouwing gelaten van dit onderzoek. 

Op de pagina hiernaast staan begrippen uit het woordenboek die betrekking heb
ben op het onderzoek. Je leest de wetenschappelijke vertaling van elke samenlev
ingsvorm. 

~ ,....JI 
1 
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Overige conclusies 

Naast de vormen van samenleven kunnen er nog enkele conclusies worden 
getrokken uit het onderzoek. 
Van 1ype 1 naar 1ype 5 worden er steeds meer aspecten van de bestaande 
architectuur Ingezet om het concept voor de toevoeging te ontwikkelen. Dit Is 
meetbaar In alle ontwerpaspecten, zoals de vorm, het materiaal, de constructie, 
de functie en de structuur. 
Het enige ontwerpaspect waar nagenoeg geen onderscheldt In Is te ontdekken, 
Is de expressie van het object. Type 1 tot en met 1ype 5 staat In groot contrast met 
zijn gastheer. Dit onderzoek resulteerde dus In het categoriseren van ogenschijnlijk 
dezelfde architectonische objecten. Het Is dus duidelijk dat het principe van het 
bekende 'optoppen' buiten dit onderzoek valt. Een optopplng Is ook een 
toevoeging waar als het ware het bestaande gebouw wordt veriengt, 
geëxtrudeerd. 

Bruikbaarheid onderzoek 

Het resultaat van het onderzoek zou gehanteerd kunnen worden als ontwerptooi 
voor het omgaan met bestaande architectuur. Type 1 tot en met 5 hebben alle
maal een andere betekenis naar zijn gastheer. Ze bieden allemaal weer een nieu
we oplossing voor het omgaan met de bestaande bebouwing. In de toekomst 
wordt met het oog op het behoud van de klassieke binnenstad het toevoegen 
van nieuwe architectuur een maatschappelijk vraagstuk. 

Het resultaat van dit onderzoek kan tevens dienen als hulpmlddel om bestaande, 
niet besproken, toevoegingen te analyseren. Je zou aan de hand van de karak
terisering van de vijf 'typen de betekenis kunnen achterhalen van het object voor 
zijn gastheer. 

Afstudeerontwerp 

Het ontwerp voor dit afstudeerproject wat in deel 2 wordt toegelicht, Is tot stand 
gekomen aan de hand van de eigen ontwikkelde ontwerpregels. Het project zal 
behoren tot de categorie van 1ype 1 . De parasiet. 

Voor meer Informatie over behandelde projecten zie bijlage I f/m V. 

Jl·------------1~ ll""r " I '"'" l J ~ l.--11 f • 
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Zoals beschreven in de conclusie van deel 1 zal het afstudeerontwerp behoren 
tot de categorie type 1 . Deze categorie objecten parasiteren op zijn gastheer om 
zelf te kunnen functioneren. Het bestaande gebouw heeft geen enkel profijt bij 
deze toevoeging. Vertlgo staat op het TU/e terrein als een ongenaakbaar en strak 
gedetailleerd gebouw. Het zou spectaculair zijn wanneer een object In de vorm 
van een paraslet zich op een banale wijze door de glazen gevel boort. Hij zal naar 
mogelijkheden zoeken om een nieuwe vorm van leven mogelijk te maken. 

1.2 ONTWERPCRITERIA 
Het ontwerp komt dus tot stand door de eigenhandig opgestelde spelregels van 
type 1 . Kort samengevat is dit een object wat kleinschalig en karakteristiek is. Het 
kenmerkt zich door de manier waarop hij zijn gastheer benaderd. Hij zet zich af 
van het bestaande gebouw en maakt zich op deze manier los. Zijn houding naar 
zijn host is neutraal. Type 1 profiteert van de bestaande infrastructuur om zélf te 
kunnen functioneren. 

"Parasieten zijn levende organismen die andl'e levende organismen, gastheren 
genoemd, nodig hebben om te overleven". 

Dat is de formele en wetenschappelijke definitie. Een parasiet leeft in of op een 
ander organisme, waaraan het zijn voedsel onttrekt. Hij teert weliswaar op zijn 
gastheer maar emstig ziek wordt die er niet van. Een voorbeeld van een natuurlijke 
parasiet is een bloedzuiger. Daadwerkelijk kleine hoeveelheid dat je er niet 'ziek' 
van wordt en blijft functioneren. 

Een bouwkundige vertaling van bovenstaand begrip betekent een gebouwtje wat 
wordt gefundeerd op of aan een bestaand gebouw en gebruik maakt van de 
aanwezige infrastructuur om te kunnen functioneren. Net als de natuurlijke paraslet 
wordt zijn gastheer er niet ernstig ziek van. Dit betekent bijvoorbeeld dat de aan
wezige constructie niet aangepast hoeft te worden, bijvoorbeeld met extra onder
steuning. 

Lebblus Woods omschreef het poëtisch. Hij zag zijn ontwerpen als gulzige insec
ten die een plek in de wereld proberen te veroveren. Parasieten die zichzelf in de 
aarde graven en een nieuwe vorm van leven mogelijk proberen te maken. 
Zijn ontwerp voor 'the Hermitage' vond eerst een geschikte gastheer op het ge
bouw van de Underground in Berlijn (1988). Vervolgens nestelde hij zich op de Witte 
Dame in Eindhoven (2002). Uiteindelijk werd dit object aan het gebouw van het 
NAI in Rotterdam bevestigd (2004) 2 

_Sl _________________ __jr1 ,r.~ L r I ~ 'l.r-1_ 
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Met dit afstudeerontwerp wordt het parasiteren, dus het profiteren, het uit

zuigen, het teren op extra benadrukt. Er is dus géén ontwerp gemaakt dat 
simpel bovenop het gebouw kan worden geplaatst, maar expliciet op zoek gaat 
naar de karakteristieken van het bestaande gebouw en hiervan gebruik maakt. 
Het ontwerp zal dus niet al te braaf aan de bestaande gevel worden bevestigd. 
Een parasiet is tenslotte een brutaal organisme. 

: 1.3 FUNCTIE 
De gastheer heeft totaal geen belang bij de aanwezigheid van een parasiet. Een 
parasiet zal zich aan een bestaand gebouw hechten voor éigen belang. De func
tie voor het object aan Vertigo zal dus moeten aansluiten bij bovengenoemde 
eigenschap. 

Het afstudeerontwerp, de parasiet, is een klein gebouwtje waar overheidsorganisa
ties gebruik van kunnen maken om campagne te voeren. De zittende organisatie 
zal, door zich te nestelen op een bestaand gebouw, de gebruikers van dit gebouw 
overtuigen van hun standpunten. Tot nu toe gebeurt dit enkel vla de media. 
In de toekomst zie ik een manifestatle van vele 'parasieten' die zich nestelen op 
publieke gebouwen, voornamelijk hoog boven het maaiveld. Op deze manier 
worden niet alleen de gebruikers van het bestaande gebouw bereikt maar tevens 
de vele passanten in de binnenstad en ver daarbuiten. 
Inspiratie voor deze functie kwam van een mobiele unit op een plein. Hierin wordt 
jaarlijks het landelijke onderzoek voor borstkanker gehouden bij vrouwen. Deze unit 
reist het land door. Door plaats te nemen in deze parasiet, die zich manifesteert 
hoog op een publiek gebouw, wordt hun campagne kracht bijgezet. 

Voorbeeldorganisaties 

Geschikte organisaties die plaats kunnen nemen in het object zijn bijvoorbeeld 
SIRE. Dit Is een organisatie die zich ten doel stelt onderbelichte 3 
maatschappelijke onderwerpen publiekelijk aan de orde te stellen. SIRE wil wakker 
schudden en mensen aan het denken zetten en doen beseffen dat bepaalde 
kwesties niet uit het oog verloren mogen worden. 
Een andere passende organisatie is bijvoorbeeld Stichting Stop Zinloos Geweld of 
Stichting Pink Ribben. 
Deze organisaties zullen wel de gebrulkers moeten aanspreken en zich dus richten 
op de doelgroep student. 

n -------rt rn[L 
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1.4 PROGRAMMA VAN EISEN 

De parasiet wordt opgebouwd uit minstens twee bruikbare vloervellen: 

1 . De werkvloer 
Deze ruimte biedt plaats aan één of twee bureau's. Ook wordt deze 

ruimte bestemd voor het voeren van persoonlijke gesprekken met 
studenten. Deze ruimte heeft een besloten privésfeer. 
2. De promotievloer 

In deze ruimte wordt campagne gevoerd en is informatie 
verkrijgbaar. deze ruimte is vrij toegankelijk voor de studenten. 

Een parasiet teert op een ander organisme om zelf te kunnen 
functioneren, in dit geval (de infrastructuur) van Vertigo. Aan de hand van deze 
eigenschap is het programma van eisen opgesteld. 

Dit betekent dat de ruimte binnenin de parasiet een eigen binnenklimaat heeft. 

Object parasiteert op: 

1. De constructie (portalen- vloeren- gevelprofielen) 
De parasiet wordt gefundeerd aan de bestaande gevelconstructie. 
Hierbij wordt expliciet gebruik gemaakt van de kwaliteiten van de 
stalen gevelprofielen en de betonnen portalen. 

2. De studenten 
De zittende organisatie maakt gebruik van de studenten om 
campagne te voeren en hun standpunten over te brengen. 

3. De electriciteit 
De parasiet zal electriciteit nodig hebben voor het bijverwarmen op 
de werkvloer en de verlichting. 

4. Het binnenklimaat 
De promotievloer en de overige ruimten profiteren van het 
heersende binnenklimaat van het atrium van Vertigo. 

Een parasiet veroorzaakt enige onrust bij zijn gastheer, maar ernstig ziek wordt deze 
er niet van. Vertigo met zijn gebruikers blijven hetzelfde functioneren na de ingreep 
(5) 
Bouwkundig betekent dit dat er enigzins bouwfysische problemen kunnen ontstaan 
bij de toevoeging. Deze hebben te maken met vocht- en tochtproblemen. 

> > Vertigo blijft echter constructief overeind zonder het nemen 
maatregelen zoals het aanbrengen van extra gevelkolommen of 
het verzworen van de fundering. 
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Paraslet en zijn gastheer zijn twee onafhankelijke organismen. VO<:x L ontw~ 
is het daarom van belang dat de parasiet en Vertlgo zich ruimtelijk niet tot 
elkaar aanpassen. Concreet betekent dit geen vloerniveaus op gelijke 
hoogte met het vloerniveau van Vertigo. Een tweede voorbeeld Is een toegang
strap die de parasiet bereikbaar maakt vanaf het vloerniveau van Vertigo. 

OVerige (gangbare bouwkundige eisen) 

- lichtgewicht 
- eenvoudige montage 
- integratie meubilair 

In de volgende paragrafen wordt het ontwerpproces toegelicht. Er wordt in een 
notendop een wandeling gemaakt door het hele proces om de lezer een beter 
inzicht te geven In het eindresultaat. 

_Sl _______________ __lr:'r , njL_'fj ~'Lr-11_ 
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Parasiet is géén verlengstuk 
van het bestaande gebouw! 
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2.1 ONTWERPPROCES 
Eerste ontwerpschetsen laten de eerste Ideeën zien voor een parasiet aan Vertigo. 

Het idee was om bestaande gevelpanelen naar voren halen en leder paneel in 
een andere hellinghoek te positioneren. Hierdoor ontstaat ruimte buiten het ge- · 
bouw. De massa vormt het lichaam van de parasiet. Vanuit deze schetsen zijn een 
hoop punten te benoemen die niet overeenstemmen met de typologie van type 
1 en het gedrag van een natuurlijke parasiet. 

Zo Is dit ontwerp Ontstaan vanuit het gebouw, terwijl een paraslet een onaf

hankelijk organisme Is, wat zich van buitenaf op het gebouw nestelt. Dit ontwerp 

is een verlengstuk van de ruimte van Vertigo, zoals de onderste schets duidelijk 
maakt. 

Op deze manier wordt de bestaande constructie als het ware gewoon verlengt. 

Het bestaande gebouw wordt gedeeltelijk geëxtrudeerd. Het ontwerp Is logisch. 
Een paraslet heeft echter niks te maken met logica. Zoals de context van type 1 
inhoud Is een paraslet een onverwachte voorziening op een onverwachte locatie. 

Je zou dit ontwerp kunnen beschouwen als een logo voor Vertigo. 

_n ____________ ___~~ ,nvL !"} '--' ~-
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ftll) 
Links zijn weer schetsen te zien uit het beginstadium van het ontwerpproces. Een 
ontwerp voor een parasiet die aan de bestaande tuien wordt opgehangen van 
het h2ffdkantoor van Philips. De bestaande constructie leent zich hier prachtig 
voor. 
Bij deze schetsen kunnen we dezelfde kritiek leveren als de eerste schetsen voor 
de paraslet aan Vertigo. Vooraf is ook hier de bestaande constructie goed onder
zocht. Zoals de schetsen duidelijk maken zijn de vloeren opgehangen aan trekka
bels die bevestigd zitten aan de betonnen tuien die uitkragen bovenaan het ge
bouw. De vloeren worden aan de andere kant bevestigd aan de betonnen kern. 

Het ontwerp voor de parasiet wordt op dezelfde manier bevestigd als de besta
ande vloervelden. De vloervelden van het object hangen aan weerszijden met 
trekkabels aan de betonnen tuien. Op deze manier ontstaat een horizontale kracht 
die door de bestaande vloervelden wordt geleidt naar de betonnen kern. 

In dit ontwerp zit wederom een grote mate van logica. Het lijkt alsof het gebouw 
van Phllips is ontworpen voor dit object. Een logisch gevolg van de bestaande 
structuur. Het bestaande constructieprincipe wordt eenvoudig doorgezet. 

we kunnen dus stellen dat een paraslet buiten de bestaande logica 
moet treden van de bestaande (draag)structuur. Het moet geen verleng
stuk zijn van zijn gastheer. Een paraslet zorgt voor spanning. Een parasiet 
moet het gevoel oproepen die je als mens krijgt wanneer er een vreemde indring
er zich zonder pardon naar binnen dringt. Is het wel juist? Gaat dit wel goed? 

In de praktijk trachten parasieten continu hun eigen plekje In de wereld te 
veroveren en vast te houden. En dat gastheren met de hulp van de 
afweermechanismen die zij tot hun beschikking hebben juist moeten proberen die 
parasleten kwijt te raken. 

In deze wetenschappelijke beschrijving Is er dus sprake van wrijving tussen beide 
organismen. Deze wrijving moet voelboor worden In het ontwerp. 

n------------------'~ ,r<~L r ,_, 'lr---a_ 
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De volgende slap Is het onlwerpen aan de hand ! U van 

1ype 1, nameliJk het afzetten, het losmaken van ziJn gastheer. De schets 
hier naast geeft abstract weer hoe 1ype 1 zich afzet. Het ontwerp van de Parasite 
in Rotterdam kruipt op een plastische wijze weg van het bestaande gebouw. Het 
Ruckzak House zet zich af door de wijze van verankering tegen de bakstenen 
gevel In samenwerking met de trekkabels bevestigd aan de dakrand. Omdat de 
paraslet tegen de gladde, vlakke gevel van Vertigo wordt ontworpen, wordt hier 
het afzetten benaderd in de vorm van een spin, een bergbeklimmer, een zuig
nap. Het zet zijn poten uit en probeert zich met alle macht vast te houden aan de 
bestaande gevel. De poten versterken het begrip 'afzetten'. Met zijn poten zoekt 
de parasiet mogelijkheden om zich te hechten aan de bestaande constructie. HIJ 
grijpt zich vast. 

Het ontwerp moet naast de spannlngsfactor en het afzetten van het bestaande 

gebouw ook het profiteren benadrukken. De wrijving tussen de parasiet en ziJn 
gastheer. Een parasiet profiteert, zuigt uit, teert op, om zélf te kunnen functioneren. 
Het is eenrichtingsverkeer. Geen twee organismen die samen tot een oplossing 
komen, geen samensmelting. De parasiet verhoudt zich neutraal ten opzichte van 
Vertigo. Hij voegt zich met geheel eigen logica op de bestaande bouw. 

Hiernaast afgebeeld een eerste schets ontworpen volgens bovenbeschreven 
aanzet. 

_n _________________ _.jr1r ,r.~Jl '-"~-
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CONCEPT 1 :20 HORIZONTAAL GEVE 

betonkolom 

VERTICAAL GEV 
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Om het profileren, het leren op, extra 1e benadru! wadtl et U ontworpen 
vanuit de constructieve eigenschappen van verttgo. Een ontwerp 
wat tot stand komt aan de hand van de mogelijkheden en beperkingen van de 
bestaande (gevel)constructie. Op deze manier wordt er voorkomen dat er een 
ontwerp tot stand komt dat 'los' en willekeurig op leder gebouw is te plaatsen. 

Het COncept Is eenvoudig; je trekt ergens aan de gevel. Om ruimte te maken 
moet je ergens druk terug geven. Gezamenlijk vormen deze trek en drukstaven 
een stabiel geheel. De constructleve eigenschappen van Vertlgo bepalen dus de 
vorm, de plastiek van het ontwerp. 

Je zou als volgt kunnen beredeneren: 
De betonnen verdiepingsvloeren zijn geschikt om grote horizontale krachten af te 
dragen (naar de betonnen kern). De betonnen kolommen kunnen goed verticale 
krachten afleiden. Het meest ideale punt is op het hoekpunt van het portaal. Hier 
ontmoet de ligger de kolom en kunnen zowel horizontale als verticale krachten 
direct worden afgeleidt. De stalen IPE profielen zijn geschikt voor m inder grote 
krachten. De voornaamste plaatsen zijn net boven, net onder en exact ter plaatse 
van de verdiepingsvloer. Hier is het moment het kleinst. Het is d us zaak dat alle 
constructieve eigenschappen waarmee de gevel van Verttgo is opgebouwd, 
uitgebreid zijn onderzocht voordat je met ontwerpen begint. 

Dit concept is te vergelijken met de ma nier waarop het Philips paviljoen van Le S 
Corbusler tot stand is gekomen. Een ander voorbeeld Is het kunstwerk van Le Cor
busier op de TU Campus. De vorm wordt bepaald door het,.spel van trek en druk. 
Dit constructieve spel bepaalt de plastiek van het ontwerp.b 
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Ontstaan van de vorm 

De foto's van de eerste maquettes laten zien hoe door middel van het spel tussen 
trek en druk een stabiele vorm ontstaat. De plaatsen waar trek en waar druk wordt 
uitgeoefend moeten nauwkeurig worden bepaald. Hier gaat een uitgebreide 
studie aan vooraf naar de constructieve eigenschappen van de gevel van Ver
tlgo, zie bijlage Vl. 

Het principe werkt als volgt 

kracht a wordt ontbonden in kracht x en kracht y. Deze beide krachten moeten op 
het punt 1 direct worden afgeleidt via de bestaande constructie. Om een stabiele 
ruimte te vormen zullen er meerdere trek- en drukstaven moeten worden geïn
troduceerd (kracht b, c en d) Ook deze krachten moeten op een punt uitkomen 
op de bestoonde gevelconstucle waar deze direct kunnen worden afgeleidt. Het 
afdragen van de krachten kan op verschillende manieren. Je zou ook de kracht 
kunnen doorielden naar de verdiepingsvloer. Een ander trucje Is het afdragen 
van de kracht via een secundaire constructie naar de boven- en onderliggende 
verdiepingsvloer. 
Het horizontale vloerveld zorgt voor een moment in punt 2. Ook dit moment moet 
worden opgevangen. Moment: F x a, waarbij a 2/3 van de lengte van de vloer is. 

Het is duidelijk dat het een erg ingewikkelde opgave is om op deze manier alle 
trek- en drukstaven op een verantwoorde manier aan het bestoonde gevelframe 
te bevestigen. Dit komt doordat alle staven mee doen In het constructieve spel 
van trek en druk. Er worden hierdoor te veel onderdelen van de bestaande gevel
constructie belast. Een betere oplossing Is het reduceren van het aantal punten 
aan de gevel die constructief worden belast. De volgende stap In het ontwerp-

proces Is het ontwikkelen van de ruggengraat. De ruggengraat zorgt ervoor 
dat de krachtafdracht wordt gereduceerd naar twee punten op de bestaande 
constructie, zie paragraat 2.2.1. 

~ 
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Me t de eerste maquettes werd het 
i nzicht in het constructieve 
spe l van trek en druk vergroot 
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: ::~::::~~~::~~:zich op ret~um,! L!j L. 
zichtlocatie binnen het gebouw. Vervolgens zoekt de paraslet naar mogelijkheden 

om zich aan vast te hechten. Met de twee uiteinden van de ruggengraat 

boort hij zich In twee plaatsen in de betonnen portalen. Met zijn skelet zet hij 
zichzelf af van de bestoonde gevel. Hij duwt zich weg. Op deze manier maakt 
de parasiet ruimte voor zijn programma. 
Net zoals de vertaling van het begrip al omschrijft zal deze paraslet zijn gastheer 
niet ernstig ziek maken. Hij hecht zich aan de bestaande constructie zodanig dat 
er geen extra constructleve voorzieningen nodig zijn In de vorm van een extra 
kolom. Vertlgo blijft dus constructlef overeind. 
Een paraslet aan de andere kant is geen vriendelijk wezen. Hij profiteert van de 

Infrastructuur om zélf te kunnen functioneren. Vertlgo heeft geen enkel profijt 
van deze toevoeging. Gevelprofielen zullen breken en de glazen panelen zullen 

sneuvelen. Er ontstaan tocht- en vochtproblemen. Vertlgo zal dus met geïm
proviseerde oplossingen achteraf het fysische klimaat moeten red
den. De parasiet heeft echter een eigen klimaat en ondervindt dus niet de last die 

Vertlgo ondervindt. De parasiet profiteert dus van de bestaande Infrastructuur 
om zélf te kunnen functioneren. 
De buik van de paraslet dringt naar binnen. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om 
te profiteren van het binnenklimaat van Vertigo. Met een loopplank die uit het toe
gangsgat steekt, 'prikt' de parasiet naar binnen en biedt de mogelijkheid voor de 
gebruikers tot toegang tot het lichaam. 
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§ 2.2.1 SKELET 

Het ontwerp van de parasiet bestaat concreet 
uit twee onderdelen: 

#I 
1. Het skelet (constructie of fundering parasiet: ruggagraat met poten) 
2. Het lichaam (binnenruimte parasiet) 

Ruggengraat 

De ruggengraat zorgt ervoor dat het object zowel visueel als constructief een een
heid wordt. Doordat de ruggengraat wordt geconstrueerd als een constructief stijf 

element 1 zorgt ervoor dat deze zich gedraagt als één constructieve lig
ger, Het is een driedimensionaal vakwerk. Door de ontwikkeling van de ruggen
graat wordt de totale krachtafdracht naar de bestaande constructie gereduceerd 
tot twee punten. Deze bevinden zich aan de uiteinden van de ruggengraat. 

Ontstaan ruggengraat 

De ruggengraat is een driedimensionaal vakwerk wat ontworpen is door onderzoek 
in de praktljk. Het is als volgt opgebouwd: 

De dimensie van het vakwerk wordt bepaald door twee driehoeken. Door vanuit 
elke hoek twee lijnen te trekken naar de bovengelegen driehoek ontstaat er een 
ruimtelijk vormvast element. Je kunt dit begrijpen gezien het feit dat een driehoek 
vormvast Is. Wanneer we dit element bekljken zien we dat dit is opgebouwd uit 
zes driehoeken. Dit betekent dat deze In alledrie de dimensies vormvast is (x-, 
y- en z-rlchting) Het functioneert als het ware ais een koker. Door enkele van deze 
elementen aan elkaar te koppelen krijgt de ruggengraat zijn defenitieve vorm. 

De uiteinden van de ruggengraat worden bevestigd aan de bestaande betonnen 
portalen van Verttgo. Dit introduceert een kracht x. Deze kracht x wordt ontbon
den In de horizontale kracht y en de verticale kracht z, zie schets op de volgende 
pagina. 
Op het punt waar de ruggengraat zich aanhecht kunnen zowel de horizontale- als 
de verticale krachten direct worden afgaleidt naar de betonnen kern en de fun
dering van Vertigo. De betonnen verdiepingsvloer leidt te horizontale krachten naar 
de kern en de betonnen kolom leidt de verticale krachten naar de fundering. 

_n _______________ __j~ ,n~l !' t ~ 'L.-1_ 
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De ontwerp krijgt vorm bij het ontstaan van de ruggengraat. De twee punten waar 
de paraslet zich aan hecht. bepalen dus in principe de conditles voor het verdere 
ontwerp. 
Bij de vormgeving van de ruggengraat is gelet op verschillende aspecten. Ten 
eerste krijgt de paraslet een krachtige uitstraling door de hoeken scherp te maken. 
Een paraslet is tenslotte een brutaal wezen. Scherpe hoeken zorgen ervoor dat er 
voldoende dimensie ontstaat voor het ontwerpen van de binnenruimten die zich in 
het lichaam van de parasiet bevinden. De ruggengraat is tenslotte de drager en 
dus de fundering van het object. 
De ruggengraat wordt In doorsnede naar bulten gebold. Hierdoor zet de paraslet 
zich af van het gebouw. Hierdoor krijgt het ontwerp de uitstraling die zo kenmerk
end is voor een 1ype 1 . 

_[1----------------'~ 1 n{l-_J" f ·~ '1---11_ 
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De ruggengraat mookt rulmie VOO< hel lichaam va~ pa!etl Lch a~ 
van het Vertigo gebouw. Dit wordt duidelijk omdat de ruggengraat een bolle vorm 
heeft. De ruggengraat treedt hierbij op als het trekelement Om ruimte te maken 
moet er een drukelement worden ontworpen. 

Voor het constructie principe zijn er drie varianten onderzocht: 

Variant 1 Ruggagraat als trekelement I Vloervelden als drukelement 

Variant 2 Ruggagraat als trekelement I poten als drukelement 

Variant 3 Ruggagraat als trek- en drukelement I 1 poot 1bv rotatie y-as 

Alle drie de varianten zijn onderzocht voor dit project. Variant 2 en 3 krijgen een 
toelichting op de volgende pagina's. Variant 3 is de defenitieve. 
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Variant 2 #I 
De ruggengraat fungeert als trekelement de poten als drukelement 
Deze variant Is zeer goed mogelijk als constructieprincipe voor de parasiet. 

Voor de constructleve werking zijn er drie poten nodig. Poot 1 en 2 verzorgen de 
drukkrachten. Door de vormgeving van de poten worden de horizontale druk
krachten door middel van de bestaande vloervelden van Vertlgo afgeleidt. 
Poot drie is nodig om het roteren van de ruggengraat tegen te gaan om de y-as. 
In afbeelding x zien we een uitvoering van dit principe In maquette. 
Het onderste deel van de ruggengraat wordt doorgezet naar de bestaande con
structie en is bedoelt om rotatie om de z-as tegen te gaan ( 'schommelen'). 
Dit principe kan worden vertaald naar een eenvoudig model van een ligger op 
vier steunpunten. 

De twee poten zijn echter overbodig wanneer we deel x van de ruggengraat con
structlef doorzetten naar punt x op Vertlgo. Dus dat nu ook krachten worden door
gevoerd door dit deel van de ruggengraat. De ruggengraat zal op deze manier 
trek én drukkrachten opvangen. De twee poten die in deze variant fungeren als 
drukelement kunnen nu achterwege blijven. De ontwerpvrijheld voor het inwendige 
lichaam (de binnenruimten) wordt hiermee aanzienlijk vergroot. 
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Variant3 

De poten als drukelementen worden weggenomen. De trek- én drukKrachten wor
den nu afgeleldt door middel van de ruggengraat die wordt doorgezet naar Ver
tlgo. De poot die de rotatie om de y-as voorkomt is nog wel noodzakelijk. In plaats 
van deze driehoek zou een pendelstaa~e kunnen volstaan. Er is echter gekozen 
om de driehoek te behouden om twee redenen: 
Ten eerste geeft de driehoek die zich het gebouw binnen boort het ontwerp iets 
krachtlgs. Het onderstreept nogmaals het aggressieve gedrag van een parasiet. 
Ten tweede zorgt de driehoek ervoor, die vast zit op twee punten op Vertlgo, voor 
extra stabiliteit. Op deze manier wordt de speling in verticale zin gereduceerd. De 
ruggengraat is te vereenvoudigen tot een ligger op twee steunpunten, zie schets. 

De hoeken in de ruggengraat erg scherp. Dit betekent wanneer de ruggengraat 
als stijve ligger moet functioneren, dat de kokers een enorme diameter zullen 
krijgen, om de krachten op de juiste manier af te dragen. Een minder scherpere 
hoek is constructlef beter, omdat de trekkracht het eenvoudigst In een rechte lijn 
van het bovenste naar hE~t onderste punt Is te leiden, zie schets. Dit probleem 
wordt opgelost op detailniveau. Twee liggers die samenkomen op dezelfde knoop 
worden bij het einde aan elkaar gelast en gezamenlijk op de knoop aangesloten. 
Op deze manier wordt de ruggengraat constructief stijver, zie het detail op de 
volgende pagina. 

De aansluitingen aan beide uiteinden van de van de ruggengraat verschillen 
van elkaar. Omdat In het bovenste punt waar de paraslet zich aan de betonnen 
kolom van Vertigo hecht nagenoeg alleen maar trekkrachten optreden dient deze 
aansluiting op een andere manier gedetailleerd te worden. Omdat hier alleen 
trekkrachten optreden, ontstaat hier de mogelijkheid om de kokers aan de uitein
den te ve~ongen. Vervolgens worden ze met behulp van schroefdraad en een 
gaffel bevestigd aan de kopplaat op het betonnen portaal van Vertigo. Dit detail is 
afgaleidt van een schoor bevestigd aan een kolom, waarbij de schoor ook alleen 
trekkrachten verzorgd. 
Naar het onderste punt van de ruggengraat gaan voomarnelijk drukkrachten. 
Hier is het dus niet mogelijk om de kokers te verjongen. Drukkrachten vragen om 
massa en kokers met 'body'. Omdat de krachten in één punt samen komen is hier 
gebruik gemaakt van een bol waar de drie staven aan worden bevestigd. Deze 
drukkrachten die op de bol terecht komen, worden vervolgens door één koker 
naar het betonnen portaal van Vertigo geleidt. 

Een knooppunt van de ruggengraat wordt vervaardigd met een standaard 
oplossing die ingezet kan worden op verschillende knooppunten. Twee buispro
fielen die gezamenlijk naar het knooppunt lopen, worden bij de uiteinden aan 
elkaar gelast en gezamenlijk aangesloten op de constructleve knoop. De knoop 
wordt vervaardigd uit twee halve bollen. Nu kunnen de buisprofielen van binnenuit 
aan de knoop worden geschroeft. Deze twee helften worden achteraf aan elkaar 
gelast. Zie de detaillering op de volgende pagina. 
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Principe knoop 
Binnenin bevestigen. Twee 
helften van de bol later 
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§ 2.2.2 LI~17)L4~ 

Opbouw 
7 

De vormgeving van het ontwerp begint bij het ontwerpen van de ruggengraat. De 
ruggengraat hecht zich aan punt 1 en punt 2. Hierna krijgt het driedimensionale 
vakwerk vorm. Deze bolt zich naar buiten, zet zich af van het gebouw en zorgt 
hiermee dat er voldoende ruimte ontstaat voor het lichaam van de parasiet. In het 
lichaam bevinden zich de binnenruimten van de overheidsorganlsatie. 

De opbouw van het lichaam moet aan enkele aspecten voldoen. 
Het lichaam zal duidelijk moeten maken dat paraslet en Vertigo twee verschillende 
organismen zijn. Waarbij het ene organisme - de parasiet - profiteert van het an
dere organisme. Bouwkundig vertaald betekent dit dat de parasiet zijn 

eigen binnenklimaat krijgt. Het lichaam heeft dus een isolerende huid. 

De opbouw van het lichaam zal duidelijk moeten maken dat deze construc
tief afhankelijk Is van de drager (de ruggengraat). Zoals beschreven in par. 
2. 1 .1 krijgt het skelet zijn vorm nadat de twee punten waar de ruggengraat zich 
aanhecht zijn bepaald. De positionering van het lichaam, dus alle wanden en 
vloervelden worden bepaald door de dimensienering van het driedimensionale 

vakwerk. Er moet sprake zijn van een samenspel tussen lichaam en skelet. 
In de volgende bladzijden is de ontwikkeling van het lichaam te volgen. 
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Stap 1 : Gevelframe I vloervelden I membraan 

Opbouw 
Het lichaam wordt opgebouwd uit drie verschillende onderdelen: het gevelframe, 
de vloervelden en de buik van de parasiet (het m embraan). Gezamenlijk vormen 
ze de isolerende binnenruimte van de parasiet. CS 

De gevelprofielen worden bevestigd enerzijds aan de ruggengraat en anderzijds 
aan de IPE-gevelprofielen van Vertigo. Dit gevelframe heeft geen enkele construc
tieve betekenis, behalve het afdragen van het gewicht van de gevelbeplating en 
zijn eigen gewicht (alle trek- en drukkrachten worden afgedragen door de ruggen
graat) 
Dit gevelframe wordt bekleed met gevelplaten die geschubt over elkaar worden 
gemonteerd. 

De vloervelden worden gemonteerd aan de scharnieren van de ruggengraat. 
Omdat de ruggengraat op zoek moet naar aanknopingspunten en dus flexibel is, 
variëren de verticale afstanden tussen de vloervelden. Om te garanderen dat er 
altijd ruimten overblijven met een bruikbare hoogte van 2800mm worden som
mige vloervelden opgehangen aan het bovenliggende vloerveld. 

Het membraan is de buik van de parasiet. Deze wordt aangebracht om de bin
nenruimte van de paraslet af te kleden. 
Bij de aanhechting van de ruggengraat aan de bestaande constructie zul-
len namenlijk profielen en glasplaten sneuvelen. Dit zorgt voor enige tocht- en 
vochtproblemen voor Vertigo. Het is dus noodzakelijk dat de parasiet zijn eigen bin
nenruimte krijgt, omdat het anders dezelfde lasten zou ondervinden als Vertigo. 

De parasiet profiteert van vertigo om zelf te kunnen func
tioneren. 

Probleem 

Dit is niet de juiste aanpak voor het ontwerpen van het lichaam van de parasiet. 
Ten eerste zullen er problemen ontstaan bij de detaillering. Zowel de vloeren als 
het gevelframe zullen aan de ruggengraat worden bevestigd. Het probleem Is dat 
de isolatielijn van de gevel moet doorlopen. 

Ten tweede is de benadering onjuist. Het ontwerp komt tot stand met een apart 
vloer- en gevelconcept Dit is een traditionele aanpak wat niet bij een paraslet 
past. Een paraslet is een sculptuur, een ding, een kleinschalig karakteristiek object. 
Het lichaam van de parasiet vraagt om een geïntegreerde benadering van vloer, 
wanden dak. 

Eenheid in materiaal, eenheid in opbouw, eenheid in de
tails 
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Stap 2: Integreren vloer-dak-wand (doosjes) 

Opbouw 
De volgende stap is het ontwikkelen van een lichaamsopbouw dat vloer, wand en 
dak zal integreren. Het principe gaat uit van drie segmenten ('doosjes'). Drie om
dat er drie scharnierpunten zijn binnen de ruggengraat. Op deze manier ontstaan 
er drie vloeNelden. Elk segment wordt aan een ander scharnier bevestigd. Omdat 
de verticale afstand tussen de scharnieren per gebouw verschllle_nd is, zullen de 
segmenten afzonderlijk van elkaar moeten bewegen. Om deze reden hebben de 
bovenste twee doosjes geen 'bodem'. Het zijn kapjes die over elkaar schubben. 
Op deze manier ontstaat er samenspel tussen ruggengraat en lichaam. 

Probleem 
Het samenspel tussen ruggengraat en lichaam Is In dit ontwerp niet duidelijk 
genoeg. Dit komt doordat de doosjes elkaar lijken te dragen. Het lichaam lijkt zijn 
eigen constructie te hebben. Het lijkt alsof het skelet alleen als 'kapstok' function
eert voor de drie doosjes. Elke willekeurige vorm zou je in het skelet kunnen han
gen. Het is de bedoeling dat het lichaam puur en alleen een isolerende functie kri
jgt. Het skelet is Immers de drager. Het moet duidelijk worden dat het skelet draagt 
en het lichaam constructlef afhankelijk is van het skelet. Dat het lichaam zijn vorm 
krijgt door de positionering van het skelet. 

De volgende stap is het wegnemen van de dragende functie binnen het lichaam. 
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Stap 3: Dragende functie uit doosjes halen 

De drie doosjes worden 'uitgekleed' zodat ze constructief onafhankelijk 
van elkaar worden. Dit gebeurt door vlakken te verwijderen. Elk segment zit 
bevestigd aan een hoekpunt van de ruggengraat. Alle drie de delen vormen 
gezamenlijk de binnenruimte van de parasiet. 

Opbouw 
Door dit onderzoek ontstaat een 'kloppende' doorsnede. Je ziet het samenspel 
tussen lichaam en skelet. Ruimtelijk klopt de vormgeving van het lichaam nog niet. 
Dit is te zien op de afbeeldingen op de volgende pagina. Het samenspel tussen 
lichaam en skelet is in het vooraanzicht nauwelijks merkbaar. 
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#11 
Stap 4: Detenitleve vorm 

De belijnlng van de 'scharnierpunten' van de ruggengraat wordt doorgezet op 
de manier zoals hiernaast staat afgebeeld. Deze lijnen bepalen de vormgeving 
van twee vloervelden in de onderste twee segmenten. In het bovenste segment 
bepalen deze lijnen de vormgeving van twee wanddelen. 

Constructie 
Over deze belijning wordt tevens de constructie doorgezet. Dit zijn stalen kokers 
met een doorsnede van 150 milimeter. Aan deze liggers worden de segmenten 
bevestigd. Op deze manier kunnen de drie segmenten afzonderlijk van elkaar 
bewegen, omdat elk aan een ander scharnierpunt is bevestigd. Op deze manier 
ontstaat het samenspel tussen skelet en lichaam. 

In het bovenste en het onderste scharnierpunt hebben de liggers een overstek. 
Bij het middelste vloerveld Is het overstek te groot. Hier moet een extra steunpunt 
komen. De poot die de rotatie van de ruggengraat voorkomt fungeert tevens als 
steunpunt voor dit vloerveld. Zie hiervoor de plattegrond op de volgende pagina. 

Vanuit deze constructleve schijven krijgen de segmenten vorm. De segmenten 
worden zo ontworpen dat ze steun zoeken bij de vloervelden van Vertigo. 
De open vlakken die resteren na dit ontwerpproces dienen te worden afgedicht 
om een gesloten binnenruimte te vormen. 

De ontwikkeling van het lichaam is stapgewijs te volgen op de volgende pagina's. 
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Stap 1 Belijning hoekpunten 

Stap 2 Vanuit deze lijnen ontstaan vlakken 

St a P 3 Vanuit de vlakken ontstaan segmenten die steun 
zoeken aan Vertigo 
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Functioneren ruimten 
Door de spelregels van het ontwerp Is het onmogelijk dat er alleen moor horizon
tale vloerdelen ontstaan. De vloerdelen hebben een beperkte hellingshoek. 

De drie ruimten zijn onderling verbonden door middel van vlizotrappen. Er is 
gekozen voor dit principe omdat de gebrulkshoogte niet vast ligt. Daarnaast Is het 
toepassen van trappen met de standaard gehanteerde optrede en aantrede 
onmogelijk. omdat de vloervelden iets schuin kunnen lopen. 

Toegang 
De toegang verdient wat aparte aandacht. Dit is namelijk de plek waar de para
siet contact maakt met Vertigo. Het lichaam van de parasiet dringt door de gevel 
en door middel van een opening In de vorm van een gat is het duidelijk dat zich 
hier de entree bevindt. Dit beeld wordt versterkt door de loopplank die naar bulten 
steekt. De parasiet biedt toegang voor zijn gebruikers. De opening bevindt zich 
echter niet op een bruikbare hoogte, omdat de parasiet zich niet aanpast naar 
Vertigo. Er zal met behulp van enige lmprovistatie een oplossing moeten komen 
om de loopplank te betreden (keukentrap, bierkratjes?) 

9 
Een toegang tot het lichaam van de parasiet door middel van een trap Is onmo-
gelijk. Een trap ontworpen met een op- en aantrede geeft aan dat de parasiet 
zich aanpast naar Vertlgo. De op- en aantrede van een trap wordt berekend met 
behulp de hoogte en de overspanning tussen de parasiet en Vertlgo. Omdat een 
paraslet zich niet aanpast naar zijn gastheer is deze methode helemaal verkeerd. 

Meubels 
Net als de trappen zullen ook de meubels niet in een standaard uitvoering (cata
logus) in de parasiet functioneren. De meubels worden opgenomen In de binnen
wandafwerking. Door een systeem van klikprofielen en planoscharnieren kunnen 
de meubels op de juiste manier functioneren. De scharnieren zorgen ervoor dat 
de meubels zodoende toch op de schuine vloervelden juist (waterpas) worden 
gepositioneerd. 

11-----+---- 12 6 
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Om er verzekerd van te ziJn dat er bruikbare vloervelden J an, "J. er twee 
oplossingen ontworpen. 
De multiplex afwerklaag op de bovenste middenvloer is verdeeld in drie delen 
van 1 meter breed. Deze zijn ieder afzonderlijk waterpas te stellen. Hier wordt dus 
hetzelfde principe als bij de meubels. 
Ten tweede wordt er achteraf in de onderste unit een vloerveld waterpas aange
bracht. Er is in d it gedeelte voldoende ruimte om een bruikbare hoogte over te 
houden. Dit vloertje is ook vervaardigd van een Dickholz paneel. 
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2.3 MATERIAALKEUZE I H2 
Algemeen 

Het skelet boort zich op een brutale wijze door de bestaande gevel om ruimte 
te maken voor het lichaam van de parasiet. Hierbij zullen enkele gevelprofielen 
bezwijken en glasplaten sneuvelen (zolang Vertlgo constructlef maar overeind 

blijft) De paraslet heeft om deze reden een ruwe en rObUUste uitstraling. Het 

lijkt alsof het object stevig gebouw Is. Deze materiaalkeuze roept het gevoel 
van angst en onzekerheld op bij de passanten. Net zoals een echte paraslet zul je 
jezelf afvragen of het allemaal wel in orde is dat er zomaar een vreemde indringer 
bij je naar binnen nestelt. 

De ruggengraat wordt vervaardigd uit buisprofielen met een diameter van 
1 OOmm. Omdat de ruggengraat het ontwerp zowel constructief als visueel tot een 
eenheid maakt, zal dit driedimensionale vakwerk zulver worden vormgegeven en 
gedetailleerd. Dus geen laswerk ter plaatse van de aansluitingen, maar een zui
vere knoop. Een standoord oplossing die inzetbaar is op alle knooppunten. 

Segmenten Lichaam 

Een parasiet is een object, een sculptuur. Om deze reden zijn in het ontwerp vloer, 

wand en dak al geïntegreerd in één principe. De keuze valt op een materiaal 
wat In alle richtingen dragend Is en tegelijkertijd ook isolerend. Er zijn dus sculptura
le vormen mogelijk. Daarnaast wordt de constructie niet opgebouwd met behulp 
van een achterconstructie In de vorm van een frame of stijl- en regelwerk. waar
door een traditionele uitstraling achterwege blijft. 

Het lichaam wordt opgebouwd uit Dickholz panelen. Dit is In Nederland eenmaal 
eerder toegepast bij de LP2, de parasiet van Korteknie en Stuhlmacher. Het is een 
duurzaam bouwsysteem. Vloer, wand en dak zijn vervaardigd uit dikke panelen 
van stroken naaldhout die In Duitsland worden geproduceerd . Door hun massiviteit 
voldoen de elementen aan de brandvoorschriften. De verkoolde laag die ontstaat 
wanneer de constructie aan brand wordt blootgesteld, vormt immers een bes
cherming tegen verdere aantasting door vuur. De relatief lichte panelen van maxi
maal 5 bij 25 meter en diktes tot ongeveer 25 cm worden door een zaagrobot 
heel nauwkeurig op maat gesneden, inclusief sponningen, raam- of deuropenin
gen en verblndingsnaden. Hoewel het duurzame systeem In ons buurland voorna
menlijk wordt toegepast bij standaard woningen, is het ook uitermate geschlt voor 
het op maat zagen van individueel vormgegeven elementen. Omdat ook hulp-

constructies en lateien daarbij niet nodig zijn, kunnen architecten hun decon
structivistische lusten gretig botvieren. Het komt er dus op aan ter plekke de 
onderdelen In de juiste volgorde als een puzzel in elkaar te zetten. 
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11 
Hoewel de platen tegelijk dragend en isolerend zijn, vraagt het systeem bij bui
tentoepassing een weerbestendig scherm en een gepaste blnnenafwerklng. Het 
lichaam van de parasiet wordt afgewerkt met Corten Staal. Corten staal Is een 
koperhoudende staalsoort. De sterkte is vergelijkbaar met die van andere geleg
eerde staalsoorten. De roestkleurige oxidehuid schermt het dieperliggende mate
riaal af van zuurstof, waardoor de oxidatie sterk vertraagt, hoewel In holten die vol 
staan met water de corrosie zich voortzet. 
Door de roestkleurige huid krijgt de paraslet zijn ruwe en robuuste uitstraling. Een 

2 

geweldig COntrast met de strak gedetailleerde glazen gevel van Vertlgo. De 

uitstraling van het ruwe eerten staal sluit perfect aan bij de aggressieve houd-
Ing van de paraslet naar Vertlgo. 1 0 
Het Jople Huismanmuseum in Friesland is uitgevoerd met dit gevelmateriaaL Dit 
geeft een goede Indruk van de expressie van het materiaal. 

De uitvoering van de platen vraagt aparte aandacht. De uitstraling van de para
siet Is sculpturaal. Met het Dickholz is deze expressie bereikt. Dit betekent dat de 
gevelbekleding dit strakke en egale beeld niet mag verstoren. Voor de keuze van 
het gevelsysteem betekent dit dat enige vorm van segmentering moet worden 
voorkomen (felsnaadbekleding, schubben, ed) De hoeken moeten worden op
gelost zonder gebruik te maken van waterholle~es en mastieken. 

De gevelplaten worden vervaardigd van eerten staal. De p laten dienen onderling 
van elkaar te kunnen 'werken', In verband met de invloed onder weersomstan
digheden. Dit gebeurt aan de hand van een systeem met U-profielen en regels. 
De U-profielen zorgen voor speling in horizontale zin, de regels met wandsteunen 
voor speling in verticale zin. Dit principe wordt gehanteerd bij het monteren van 
trespa-beplating. De hoeken kunnen op deze manier worden opgelost door mid
del van een lasnaad. 

Open vlakken 

De positionering van het lichaam komt tot stand nadat de ruggengraat Is 
gevormd. Omdat de belijning van de drie hoekpunten In de ruggengraat wordt 
doorgezet, ontstaan er drie segmenten die samen de ruimte van het lichaam 
vormen. De resterende open vlakken dienen te worden dichtgezet om een 

isolerende ruimte te vormen. Deze vlakken contrasteren In uitvoering met de 
segmenten vervaardigd van Dickholz. Je kunt kiezen voor een flexibel membraan 
dat tussen de verschillende segmenten wordt bevestigd. In dit ontwerp is voor een 

andere benadering gekozen. De open vlakken worden in het werk opgevuld. 
Oplossingen worden ter plaatse geïmproviseerd. Er ontstaat een :A.d-hoc' detailler
Ing. 
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#I 
Het materiaal waar deze open vlakken mee worden opgavult is een translucent 
materiaal voor de benodigde lichtinval. Er wordt gebruik gemaakt van kunststof 
kanaalplaten. Dit zijn lichtgewicht platen die dankzij hun ~c~ur voldoende stijf 
zijn. Dit materiaal vraagt weinig ondersteunende structuren. 

2 
Omdat deze gevelvlakken In het werk worden opgevuld, worden de kunststof 
elementen geschubt over elkaar gemonteerd. Het materiaallaat zich gemakkelijk 
vormen en snijden, een perfecte toepassing voor het 'ad-hoc' monteren van deze 
panelen. Omdat de kunststof platen overal onder verschillende hoeken op elkaar 
aansluiten Is er gezocht naar een standaard oplossing bij de aansluitingen op het 
stalen gevelframe. De aansluitingen wordt gerealiseerd door mlddel van kllkproflel-

en. Op deze manier krijgen deze gevelvlakken zijn 'ad-hoc' expressie. Dus geen 
op maat gemaakte aansluitprofielen per detail, maar stan
daardoplossingen. 

De kunststof kanaalplaten worden gemonteerd op een gevelframe, opgebouwd 
uit stalen kokerprofielen. Er is voor een kokerprofiel gekozen omdat de platen 
onderling onder een hoek worden gemonteerd. Een rond profiel biedt aansluit
ingsmogelijkheden voor beide profielen. Bij de montage van deze profielen dient 
laswerk voorkomen te worden. Lassen vraagt om het vooraf vast stellen van de las
punten. Ook het gevelframe dient met een standaard oplossing aan het Dickholz 
segment te worden bevestigd. 

Zo'n zelfde standaard oplossing zit In de aansluiting van de kunststof kanaalplaten 
onde~lng en de aansluiting aan de Dickholz panelen. Dit gebeurd door middel 
van een rubberen profiel. Dit is een bestaand proflel wat wordt gebruikt voor het 
monteren van bijvoorbeeld autorulten In het stalen casco. Dit proflel Is voor dit 
project doorontwikkeld (zie §2.4 Detaillering, detail A) Bij toepassing hiervan kunnen 
platen onderling aansluiten met verschillende hoekverdraalingen. 

Om de expressie te bereiken van een banale montagemethode, wordt er geen 
gebruik gemaakt van las- en lijmwerk. Geen aparte aandacht per detail. Moor 
oplossingen In de vorm van klikprofielen. scharnieren en flexibele aanslultprofielen. 

De maquette geeft een goed beeld van het contrast tussen de fijn gede-1 2 
tailleerde doosjes en de indu~ële en banale uitstraling van de gevelpanelen. 

Binnenwandafwerking 

In principe Is het afwerken van de binnenwanden van de parasiet niet nodig. 
De Dickholz panelen behoeven geen achterconstructie, dus er ontstaan vlakke 
wanden. Zoals beschreven worden de meubels niet uitgekozen uit de catalogus 
van een postorderbedrijf, moor ontstaan deze uit het materiaal waarmee de 
Dickholz panelen worden afgewerkt. Dit gebeurt met multiplex, beuken verlijmd. 
Er is gekozen voor de buitenste loog In beuken uit te voeren, omdat dit een harde 
houtsoort Is. Geschikt als beplatlng voor meubels, omdat het een stevige houtsoort 
is die tevens splinteMij is. Daarnaast heeft beukenhout een mooie lichte egale 
uitstraling. De binnenwanden en vloeren hebben nu een aangenaam en tastbaar 
oppervlak. 
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#11 
In de detaillering wordt onderscheid gemaakt in drie categoriën. 
- Details waar de parasiet door de gevel van Vertlgo gaat 
- Details van de segmenten waar het lichaam van de parasiet uit ontstaat 
- Details van de opvulvlakken waar het lichaam mee wordt afgemaakt 

Algemeen 
De details zijn een verbeelding van het concept het gedrag van de parasiet naar 
zijn gastheer. De parasiet profiteert van de infrastructuur van Vertlgo om zélf te kun
nen functioneren. Voor de details waar de parasiet Vertigo ontmoet betekent dit 
dat de paraslet zich met geheel eigen logica In de betonnen portalen van Vertigo 

nestelt. Het Is dus zaak dat Vertlgo en parasiet worden neergezet als twee ver
schillende organismen zonder aanpassingen naar elkaar. 
Er ontstaan 'imperfecte details'. Oplossingen die op een banale en 'ad-hoc' ma
nier tot stand komen. 

l.Aara~etonftnoetvemgo 

Het gedrag van de parasiet wordt duidelijk op plaatsen waar hij met zijn skelet 
en lichaam door de glazen gevel van Vertlgo boort. Op deze plaatsen zullen de 
gevelprofielen breken. Vertlgo ondervindt dus problemen in de vorm van tocht en 
vocht. Er zullen dus geïmproviseerde oplossingen achteraf moeten komen om zich 
zo goed mogelijk te herstellen. De paraslet heeft echter geen last van deze bou
wfysische problemen, omdat het lichaam een eigen binnenklimaat heeft. In de 
details waar parasiet Vertigo ontmoet is dus af te lezen dat deze twee niet samen 
een perfect opgelost detail vormen. Geen aanpassingen tot elkaar! 

Detail2 
Het lichaam van de parasiet dringt door de gevel. Profielen ter plaatse worden niet 
in zijn geheel verwijderd, maar afgezaagd. Om schranken van deze profielen te 
voorkomen, wordt er met restmateriaal (bijvoorbeeld stljgerplanken) een schoor 
tegen de profielen bevestigd, om het schranken van deze profielen te voorkomen. 
Het glazen paneel wordt weggesneden. Om deze snijrand komt een rubberen 1 3 
mantel met een slab. Dit is een zelfklemmend rubberen profiel vervaardigd door 
Technirub. Dit rubber laat zien dat de parasiet van buitenaf zich naar binnen wringt. 
Met dit principe wordt een standaard oplossing aangedragen voor alle plaatsen 
waar de parasiet door het glasoppervlak naar binnen gaat. Dus geen perfect 
opgeloste details met nieuwe panelen op maat gemaakt, maar een snelle en 
ad-hoc oplossing. Een ul1zonderlng is detail 2. Om lekkage te voorkomen, wordt er 
een soortgelijk proflel op het segment van de parasiet bevestigd. Dit rubber zoekt 
het rubber op wat aan het glas zit bevestigd en samen vormen ze een naadloze 
aansluiting. 
De wijze waarop het lichaam aan de bestaande vloervelden worden bevestigd 
is ook een 'ad-hoc' oplossing. Dus geen speelaal vervaardigd profiel met bijvoor
beeld twee flenzen onder de juiste hoek. Dit zou betekenen dat Vertlgo en parasiet 
zich aanpassen tot elkaar. Ook hier wordt gebruik gemaakt van bestaande materi
alen. Door middel van een rechte staaf met draadeind wordt het lichaam vastge
schroeft, zie doorsnede op de volgende pagina. 
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Deta/110 #11 
De twee uiteinden van de ruggengraat boren zich In de betonnen portalen. Het 
detail laat zien dat de paraslet zich niet aanpast tot Vert1go. Hij zoekt mogeli
jkheden om zelf constructief overeind te blijven. Hierbij zal er beton afbrokkelen. 
Dezelfde standaard oplossing met het rubberen profiel wordt hier toegepast. 

Deta/16 
De segmenten worden doorgezet naar de vloeren van Vertlgo om hier steun 
te vinden. Vertigoen Parasiet zijn twee onafhankelijke organismen, dus zullen 
ze zich niet aanpassen tot elkaar. Dit Is te zien aan de manier waarop het seg
ment wordt beëindigd (het segment eindigt niet In vlak op de verdiepingsvloer) 

2 

Dit wordt tevens duidelijk In de manier waarop het segment wordt bevestigd aan 
de verdiepingsvloer. Dit gebeurt met een staaf die dwars door het segment heen 
wordt aangebracht en met behulp van bouten aan de betonnen vloer wordt be
vestigd. Op deze manier zal het lichaam zijn krachten doorvoeren naar de beton
constructie van Vertigo. 
Een eenvoudigere oplossing was natuurlijk met behulp van een hoekstaal die ex
act onder de juiste hoek wordt gewalst. Dit is echter geen goede verbeelding van 
het concept, want op die manier passen beide organismen zich naar elkaar aan. 

2. Segmenten van het lichaam 

De ruimten binnenin de parasiet (het lichaam) worden wel uitgevoerd als geï

soleerde ruimte. De parasiet heeft dus een eigen binnen klimaat. Hierdoor 
heeft de parasiet niet dezelfde bouwfysische problemen die Vert1go ondervindt en 
wordt het duidelijk dat de parasiet profiteert. 
De segmenten van het lichaam van de paraslet zelf worden strak en fijn gede
tailleerd. Uiteraard speelt de materiaalkeuze van het Dickholz paneel al een rol 
voor het maken van strak vormgegeven doosjes. Dit is duidelijk In detail. Twee 
platen onderling worden op een lkea-achtige manier met elkaar verbonden. 
Dus geen hoekprofielelan die weer een framewerk veroorzaken. Met behulp van 
sleuven aan de uiteinden van beide platen en een bout worden de platen strak 
aangetrokken. 

Detail 1 Opbouw segment 
Het dickholz paneel is de drager en is isolerend. Omdat Dickholz panelen niet 
waterdicht zijn, is er een afwerklaag noodzakelijk. Zoals beschreven in par ... wordt 
het lichaam afgewerkt met eerten staal. Deze beplating moet aan twee zaken 
voldoen. Het moet op een zodanige manier worden bevestigd, zodat het staal 
kan 'werken' (uitzetten en krimpen) onder weersomstandigheden. En ten tweede 
zal het op een dergelijke manier worden gemonteerd zodat de detaillering in alle 
hoekpunten gelijk is. Het lichaam van de paraslet is tenslotte een sculptuur. Dus 
een stalen gevelbekleding in de vorm van platen met een vaste afmeting Is geen 
oplossing. Ook moeten de hoekoplossingen zaken zoals waterholle~es en mas
tieken voorkomen. Een voorbeeld is een detail uit een eerder stadium. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van felsnaadbekleding. Deze zorgt voor een detaillering die op 
alle hoekpunten verschilt en dus totaal niet past bij de beoogde uitstraling van het 
lichaam. 
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3. Detaillering van de open vlakken 
11/ 

De open vlakken - die ontstaan na de vormgeving van de segmenten van het 
lichaam - worden opgevuld met kunststof kanaalplaten. Om een duidelijk contrast 
te krijgen met de strak gedetailleerde segmenten worden deze gepotdekseld 
gemonteerd op het stalen onderframe. Potdekselen, oftewel schubben zorgt 
voor een banale uitstraling. Ook de keuze voor kunststof kanaalplaten draagt bij 
aan deze expressie. De details laten zien dat alles ter plekke en In het werk ge
maakt kan worden. Het ter plaatse snijden van de kunststof platen Is een mlnder 
tijdrovend proces dan het ter plaatse maken van de aansluitingsprotleien tussen 

twee platen onderling. Er ontstaan dus 'ad-hoc' -details. De detaillering van 
de 'opvuMakken' hebben dus het karakter van 'plug-and-play'. Geen las- en lijm
werk. maar een opbouw uit scharnieren en klikproflelen. Dit soort profielen bieden 
een oplossing voor dezelfde details maar onder een verschillende hoekverdraai
ing. 

Detail A Aansluiting kunststof kanaalplaten 
Hierin wordt duidelijk hoe twee kunststof kanaalplaten onderling worden bevesHgd 
en hoe de plaat op het stalen onderframe wordt gemonteerd. Bij de onde~inge 
bevestiging is het opwaaien van de beplating de maatgevende factor. Opwaaien 
wordt voorkomen door de onderlinge aansluiting van twee schubbende platen. 
Voor deze aansluiting is wederom voor een standaardoplossing gekozen en niet 
voor een op maat gemaakt profiel. Voor de benodigde natuurlijke ventilatle Is dit 
de aangewezen plaats voor het aanbrengen van een ventilatierooster. 
De kanaalplaat wordt door middel van een gaffeltje aan de stalen gevelkolom 
bevestigd. Op deze manier kan de beplating schubbend over elkaar heen wor
den bevestigd. De onderlinge tocht- en waterdichte aansluiting van twee kanaal
platen In het horizontale detail gebeurt door mlddel van een rubberen profiel. Dit 
proflel wordt In de praktijk toegepast voor het bevestigen van bijvoorbeeld een au
toruit in zijn stalen casco. Dit profiel is doorontwikkeld voor dit project. Het probleem 
bij directe toepassing Is de onderlinge draaiingshoek van twee gevelplaten. Dit 
zorgt voor te veel wrijving in het rubberen profiel. Het profiel wordt dubbeltoege
past met hiertussen een versmalling die de hoekverdraaiing verzorgt.l 4 

Detail 3 Bevestiging geve/beplating aan het Dickholz 
Het rubber wordt hier bevesHgd in een klikprofiel~e wat bevesHgd is aan het Dick
holz paneel. Wanneer je hier hetzelfde rubberen profiel zou toepassen als bij de 
tussenaansluiting van detail x, zou er teveel speling ontstaan In het gevelsysteem. 
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Oefall 9 Bevestiging doosje aan ruggengraat 
#11/ 

Ook hier wordt het lichaam aan het skelet bevestigd door middel van gaffeltjes. 
Deze manier van bevestigen zien we bijna In elk detail terug, omdat dit voor een 
schamierende verbinding zorgt. De kopplaat wordt hierbij bevestigd aan het Dlck
holz. 
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In dit verslag is te lezen hoe er een ontwerp tot stand is gekomen ai de hand 
van een eigen ontwikkelde typologie. Het ontwerp is tot stand gekomen aan de 
hand van de kenmerken van 'type 1'. Een object wat zichzelf afzet van zijn host en 
zich met geheel eigen logica op de bestaande bouw nestelt. De objecten die be
horen tot de categorie type 1 zijn karakteristiek en kleinschalig. 
Naast toepassing van deze typologie is dit ontwerp tot stand gekomen aan de 
hand van het natuurlijke gedrag van het organisme parasiet. 

Een bouwkundige vertaalslag van de parasiet uit zich in de vorm van een klein ge
bouwtje wat zich fundeert aan de bestaande gevelconstructie. Het object parasi
teert op de bestaande infrastructuur van Vertigo. 
Omdat een natuurlijke parasiet assertief gedrag vertoont. zijn bij dit ontwerp de ei
genschappen 'uitzuigen· en 'profiteren' extra benadrukt. Het gebouwtje boort zich 
op een agressieve manier naar binnen zonder zich al te veel aan te trekken van 
het wel en wee van Vertigo. Het skelet zoekt naar mogelijkheden om zich construc
tief overeind te houden. Gevelprofielen breken en glasplaten sneuvelen. Vertigo 
moet met geïmproviseerde 'ad-hoc' oplossingen achteraf zichzelf zoveel mogelijk 
herstellen. Het object profiteert om zelf te kunnen functioneren. Op deze manier 
probeert hij een nieuwe manier van leven mogelijk te maken. 
Net als in de realiteit bij een natuurlijke parasiet wordt de gastheer niet ernstig ziek 
van de indringer. Dit betekent dat de parasiet zich aanpast aan de constructieve 
eigenschappen van Vertigo. Er zullen geen extra ondersteuningen in de vorm van 
kolommen nodig zijn. · 

Deze vorm van architectuur gaat een stapje verder dan de actuele ontwikkelin
gen in de bouwwereld. In plaats van het plaatsen van (lichtgewicht) objecten op 
of aan bestaande gebouwen. komt dit ontwerp tot stand aan de hand van de 
constructieve eigenschappen van een bestaand gebouw. 
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We kunnen lang discussiëren over het nut van dit soort architectuur. Het zwoorte
punt van dit onderzoek lag op de samenleving tussen object en gastheer. Ik heb 
vijf verschillende manieren van samenleven kunnen categoriseren. Mijn ontwerp is 
tot stand gekomen aan de hand van eigen ontwikkelde spelregels van type 1 met 
de meest negatieve vorm van samenleven: het parasiteren. Deze samenlevings
vorm is herkenbacr en uitgewerkt tot in het kleinste detail. 

Mijn proces was niet alledaags. Er lag geen rechte weg waar ik over heen kon 
wandelen. Ik ben vrijwillig van die weg afgestapt en mijn fascinatie voor klein
schalige contrasterende objecten achterna gejaagd. Ik heb dus mijn eigen weg 
moeten zoeken. Hierbij heb ik mijn eigen pad vrij moeten maken en heb doorvoor 
vele bomen moeten kappen. De weg werd rechter en steeds makkelijker beloop
baar. Het eindresultaat mag er zijn. Ik heb iets concreets weten te maken van een 
metafoor, een natuurlijk organisme. 
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PROJECTEIM TYPE 1 

Delaft 

De luxe variant van de zeecontalner, de Ioft cube, moet volgens de Duitse ontwer
per Werner Alsslinger de platte daken van de naoorlogse gebouwen in de wereld
steden gaan veroveren. Alsslinger streeft echter niet alleen naar Intensivering: hij 
ziet de loftcube als de ideale woning van de hedendaagse nomadische mens. 
De volledig geprefabriceerde 6,6 x 6,6 meter grote objecten worden met de 
helikopter op het dak geplaatst. Het frame Is gemaakt van houten honingraatpan
elen die worden afgewerkt met wit polystyrol. 
Er zijn twee varianten ontwikkeld: de woning en het kantoor. De woning kost zo'n 
55.000 euro. Een aantal belangrijke vragen blijft echter nog onbeantwoord. 
Bijvoorbeeld: hoe moeten deze woningen omsloten gaan worden? Weliswaar kun
nen de Ioft cubes met de helikopter op het dak worden geplaatst, maar hoe ko
men de gebruikers bij hun nieuwe woning, ook per helikopter? Ook de aansluiting 
op de infrastructuur is raadselachtig, en dat terwijl in een van de artist't impressions 
de Ioft cubes zelfs voorzien zijn van een zwembad. De indruk ontstaat zo dat de 
Ioft cubes eigenlijk niet meer dan luxe dakopbouwen zijn. Hoewel het uitgangspunt 
van Aisslinger dus anders is, lijken met de Ioft cubes geen onafhankelijke woningen 
gerealiseerd te kunnen worden. 

- Bron: Luchtgebonden Bouwen. E. Vreedenburgh I Ed Melet-
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LP2 

Op de liftschacht van het Las Palmas-gebouw In Rotterdam heeft tijdens de 
culturele manifestatle Rotterdam 2001 een gifgroen gebouwtje gestaan. Het is 
ontworpen door Rien Korteknie en Mechtiid Stuhlmacher van LP2 en is gemaakt 
van Dickholz-evenementen. Oorspronkelijk wilde men een staalskelet gebruiken, 
maar dat bleek veel te duur te zijn. Dickholz heeft behalve budgettaire ook bouw
technische voordelen. De wandelelementen komen kant en klaar op de bouwp
laats aan en konden, in het geval van Parasite, in drie en een halve dag In elkaar 
worden gezet tot dit gebouwtje. De panelen worden hierbij simpelweg met bouten 
aan elkaar bevestigd. De fundering bestond zoals gebruikelijk uit stalen liggers die 
aan de liftschacht zijn gekoppeld. De liftschacht ontsloot de nieuwe woning ook. 
en op de schacht was het terras gevestigd. De afwerking vergde nog eens vier 
weken. De buitenafwerking Is van Kerto. Net als Dickholz is dit een multiplex van 
naaldhout maar wel waterbestendig. Hoe klein het gebouwtje ook was, het bev
atte twee (zeer kleine) woonvertrekken en op de bovenste verdieping een keuken. 
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PROJECTEN TYRE 2 

Harbour WeW- Archipel Ontwerpers 

Dit penthouse uit 1995, ontworpen door Archipel Ontwerpers, was de opmaat 
tot de luchtgebonden woning. Het referentiepunt voor dit ontwerp was de aan
wezigheld van enkele robuuste pakhulzen met stalen koelinstallaties op het dak. 
Op een bakstenen onderbouw van twee tegen elkaar geplaatste bouwwerken (de 
sokkel) Is een tweelaags, lichtgewicht stalen· penthouse gebouwd. De constructie 
bestaat uit een frame van warmgewalste profielen met een lichtgewicht paneel
vulling. 
Het penthouse moest te gebruiken zijn als een woning/kantoor en/of studio. Deze 
eisen werden in het bouwproces meermalen veranderd en uitgebreid. De won
ing bestaat uit één continue ruimte over twee verdiepingen. Door mlddel van 
schuifwanden kunnen ruimten als de badkamer en de slaapkamer worden afges
cheiden. De wooneisen waren als volgt: vanuit het bad zouden de bewoners over 
de vide de zee moeten kunnen zien, en eenmaal uit bad moesten er verschil
lende routes door het huls te volgen zijn. Essentieel voor dit penthouse zijn de ruime 
terrassen op verschillende verdiepingen en de dubbele route dankzij de twee 
trappen. Na de realisatie van dit penthouse werkte Archipel Ontwerpers aan de 
ontwerpen voor een aantal onbruikbaar verklaarde pakhuizen die In eerste instan
tie gesloopt zouden worden. Op en boven deze pakhuizen, de IJsvis, de Nautilus 
en de Rokerij, worden vergelijkbare stalen penthouses geplaatst. Zo kan de Sch
eveningse haven uitgroeien tot een voorbeeld van stepping-stone-stedenbouw. 
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Luchtgebonden Bouwen Eric Vreedenburgh 

Steden zijn van oudsher dynamisch. Tegenwoordig bestaat echter de 
neiging tot ordening waardoor de kracht uit steden dreigt te verdwijnen. 
Hier wordt duidelijk gemaakt dat luchtgebonden bouwen een bijdrage kan 1 

leveren om die dynamiek weer terug te krijgen. Grote delen van ons ste
delijk woonmilieu zijn verworden tot bolwerken van monoculturen. Zo heb
ben we woonwijken met eengezinswoningen, woonwijken met flats, bed
rijvenparken, kantorencentra en winkelcentra. Van enig onderscheidend 
karakter Is amper sprake en de gebieden zijn ruimtelijk keurig afgebakend. 

De ordeningsdrift vormt een argument en een moment om onze blik 
negentig graden te draaien en op zoek te gaan naar een nieuwe stad
srand: het daklandschap of de Bovenstad. Wanneer deze ruimte niet wordt 
ingenomen door gereguleerde, keurig geordende woonlagen maar door 
symbioten of , in deze context misschien nog wel beter, parasieten, kan het 
noodzakelijke informele en creatieve klimaat in de stad weer opleven. 

Voor luchtgebonden bouwen bestaat voldoende ruimte. In 2002 werd 
het symposium "Den Haag op zoek naar 2.000.000 vierkante meter extra 
woonoppervlakte" georganiseerd. Een viertal sprekers gaf aan hoe zij een 
kwart van de gezochte ruimte wilde verkrijgen, die ongeveer gelijk staat 
aan zesduizend nieuwe woningen. Om aan te tonen dat deze enorme 
hoeveelheid woningen eenvoudig op de Haagse daken gerealiseerd kon 
worden, werd een raming gemaakt. Uit de berekening gemaakt door Eric 
Vreedenburgh, bleek dat om 500.000 vierkante meter luchtgebonden 
woonruimte in anderhalve bouwlaag te maken, 334.000 vierkante meter 
opgetild maaiveld nodig is. Opvallend is dat dit maar 0,8% van het ge
bouwde oppervlak, l, l% van het gebouwde woonoppervlak of 2,3% van 
de bruikbare oppervlakte van platte daken is. 

De afgelopen jaren heeft Archipelontwerpers achttien Bovenstadontwer
pen gemaakt, variërend van complete woonwijken tot penthouses boven 
op een bestaand gebouw. Zeven van de achttien projecten zijn rond de 
haven van Scheveningen gelegen, waarvan drie al gebouwd en drie in 
voorbereiding. 
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De haven van Scheveningen is een eeuw oud. De gebouwen in de haven 
zijn niet heel bijzonder maar bij elkaar leveren ze wel een bijzondere om
geving op. Het gaat voornamelijk om koelhuizen, pakhuizen en rokerijen 
die hun functie hebben verloren. Het zijn robuuste en gesloten bakstenen 
gebouwen met daarop en daaraan allerlei metalen koelinstallaties of 
schoorstenen. Waar de meeste eigenaren en ontwikkelaars pleiten voor 
sloop en standaardnieuwbouw, ziet Archipelontwerpers een eigentijdse 
transformatie van de pakhuizen voor zich met selectieve nieuwbouw op 
het dak. 

Door een nieuwe laag toe te voegen kan de stad nieuw leven ingeblazen 
worden. De bestaande gebouwen worden dan niet gereduceerd tot afge
dante sokkels, maar vormen een basis voor stedelijke vernieuwing. 

De haven van Scheveningen is een eeuw oud. In de haven zijn geen 
bijzondere gebouwen te vinden, echter bij elkaar leveren deze gebouwen 
wel een bijzondere omgeving op. Voor een groot deel zijn dit de niet meer 
functionerende koelhuizen, pakhuizen en rokerijen. Het zijn robuuste, geslo
ten, bakstenen gebouwen met daarop en daaraan allerlei metalen koe
linstallaties of schoorstenen. Waar de meeste eigenaren en ontwikkelaars 
pleiten voor sloop en nieuwbouw (vooral standaardnieuwbouw) pleiten wij 
voor een eigentijdse transformatie van de pakhuizen en selectieve nieuw
bouw zoals de zogenaamde luchtgebonden woning. Als aanvulling op het 
bestaande woningaanbod (en vooral op de vraag naar grondgebonden 
woningen) zou in onze opvatting de luchtgebonden woning kwalitatief iets 
anders moeten bieden dan de standaard flat of stadswoning. 

De living, inclusief een vide, is ruim en verdeeld over meerdere lagen. Hi
eraan worden ruime terrassen toegevoegd, onderling verbonden met een 
buitentrap, waardoor er verschillende routes in het huis mogelijk zijn. Door 
deze aanpak zouden de woningen kunnen concurreren met de grondge
bonden woningen met een tuin. Het aangaan van deze kwaliteitsslag is 
in mentaliteit het grote verschil tussen het luchtgebonden bouwen en het 
optoppen waar vooral meer van hetzelfde wordt aangeboden. 

- Bron: Parels op het dak, RAP -
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I 
Het Penthouse door de eeuwen heen 

Eeuwenlang was het hoogste punt in een gebouw de plek waar de bedienden 
huisden onder de hanenbalken, of waar de uitkijk de wacht hield over een gebied 
vanwaar gevaar dreigde. Toen was de plano nob/Ie, de eerste verdieping, de 
favoriete plek: je zat boven het vuil en de drukte van de straat, maar er niet te ver 
van verwijderd om het contact ermee te verliezen, en vooral niet te hoog om het 
leven lastig te maken. 

Deze populaire hoogte steeg met de komst van de lift, waardoor het net zo 
gemakkelijk werd om beneden te blijven als om naar de top van het gebouw 
te gaan. Toch was het niet alleen deze technische vinding die de bovenste 
verdieping bereikbaar maakte voor speculatie en een spectaculair uitzicht. Het 
idee dat je de omgeving kunt overzien en daardoor beheersen, ontstond in de 
achttiende eeuw in Loden en Parijs, toen het uitzicht werd gedemocratiseerd. 
Vroeger had alleen de koning, hoog gezeten in zijn paleis of in zijn operaloge, 
overzicht over de wereld zoals hij die gemaakt had en zoals die moest zijn. Maar 
nu kon de nieuwe, welgestelde burger opstijgen in een ballon, opwaarts gaan in 
bouwwerken als de Elffeltoren of het geschilderde Panorama overzien vanaf een 
virtuele uitkijkpost. Vandaar kon hij alles was hij zag beheersen, al was het maar 
voor even en alleen voor de informatie die het uitzicht hem opleverde. 

Het heeft even geduurd voordat deze nieuwe ontwikkelingen leidden tot de wens 
om hoog In een gebouw te wonen. De interesse daarvoor werd versterkt toen 
kunstenaars zich op zolders gingen vestigen vanwege de lage huren en het opti
male licht. Later werden deze ateliers beschouwd als het voorbeeld van een vrije 
zone boven de nieuwe metropolis waar - niet echt toevallig - het oog de dienst 
uitmaakte. Vakanties In hotels in de Alpen met uitzicht over de dalen van St. Moritz 
en Gstaad droegen ook bij tot het verlangen naar een kamer met uitzicht. Als slui
tstuk in de beweging van het terugbrengen van de natuur naar de zolder van de 
stad introduceerden architecten als Le Corbusier het concept van een autonoom 
gebied boven op een gebouw waar een nieuw soort natuur - perfecter, abstracter 
en meer mechanisch - de onvolmaakte tuin kon vervangen die door de bebou
wing uit de stad was verdreven. 

De eerste modieuze, dure penthouses ontstonden in de twintigste eeuw in New 
Vork. in de art-deco-fiatgebouwen van de jaren twintig en dertig, en bijna tegeli
jkertijd in de grote steden van Europa. Algauw werd het penthouse in films en 
boeken verheven tot het symbool van het hoogste bereikbare en het toppunt van 
elegantie . Het werd ook een nieuw symbool van de scheiding tussen arm en rijk. 
In plaats van zich terug te trekken In paleizen of aparte wijken (iets wat toch al niet 
meer kon in de overvolle stad) creëerden de rijken een verticale afstand tussen 
henzelf en degenen onder hen. In de sociaal meer gelijke landen van Noord-Eu
ropa heeft het penthouse daaom waarschijnlijk nooit zo'n status bereikt. 



Tegenwoordig heeft het pen1house een nieuwe functie en een ander Imago 
gekregen, vooral in de Noord-Europese landen. Het is een bouwsel van veelal 
tijdelijke aard geworden, pas naderhand op een bestaand gebouw geplaatst 
of ontstaan door renovatie. Meestal woont er een lid van de nieuwe wereldelite : 
de rondtrekkende zakenman of -vrouw, die tijdelijk neerstrijkt In zo'n hooggelegen 
woning, en dan weer doorflitst naar de volgende stedelijke hotspots. Dit Is even
zeer een gevolg van de gewenning van deze zakenmensen aan moderne, hoge 
hotels als van de geschiedenis van appartementen. Het modulaire pen1house 
geeft de essentie van het pen1house het best weer: een plek met een geïsoleerde 
urbane cultuur, hoog boven de stad, maar er toch deel van uitmakend, dat een 
1huls verschaft aan hen die de macht hebben, zelfs alls die tegenwoordig mlnder 
zichtbaar en van meer voorbijgaande aard. 

Het lijkt erop dat het meest begerenswaardige woonniveau in de stad nog altijd 
opwaarts gaat en een steeds vluchtiger karakter krijgt. Misschien zal het pen1house 
op een dag opstijgen naar zijn apo1heose en alleen nog maar een wolk zijn die 
boven de stad zweeft, terwijl de stedelijke omgeving oplost in een pure netwerksa
menlevlng. Tot dan laat het grootsteedse beeld zich nog altijd bewonderen vanuit 
onze pen1houses. 

- Aaron Betsky -

Bron: Luchtgebonden Bouwen - Ed Melet I Eric Vreedenburgh 
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11 
Pakhuis Meesteren 

Het historische pand Pakhuis Meesteren in Rotterdam ligt midden op de Wilhelmi
napler in het nieuwe stadsdeel Kop van Zuid. Dit is de locatie waar ruim honderd 
jaar geleden de aanzet is gegeven tot de havenontwikkeling van Rotterdam. Het 
pakhuis Meesteren is rond de jaren veertig gebouwd. later is het pakhuis met een 
extra verdieping 'opgetopt'. Zoals gebrulkeiijk stond dit pakhuis in de eerste plan
vorming voor de Kop van Zuid te boek als een onbruikbaar en dus te slopen pand. 
In opdracht van Van Ginneken Vastgoed heeft de Japanse architect Fumi Hoshino 
een plan gemaakt om het pakhuis met een nieuwe functionaliteit een tweede 
leven te geven. Een belangrijk onderdeel van deze transformatie bestaat uit de 
toevoeging van 21 penthouses op het dak. Om de beperkte ruimte optimaal te 
kunnen gebulken, het historische karakter van het pakhuis te behouden en een 
maximum aan privacy voor de penthouses te waarborgen, heeft men gekozen 
voor een diagonale doorsnijding van het gebouw over de stedelijke oost-westzich
ttijn. Door de diagonaal onder twee verschiliende hoeken (van 30 graden en 60 
graden) te realiseren. hebben de ontwerpers optimaal gebruikgemaakt van het 
zonlicht. dat nu van februari tot eind oktober kan doordringen tot onder in de pas
sage. Op enkele plekken wordt het donkere gebouw opengewerkt. De bestaande 
pakhuisdeuren worden op alle niveaus naar buiten gedraaid. De historische gevels 
blijven vrijwel in tact. Waar mogelijk laat men die zelfs geconditioneerd doorrot
ten. Vanwege de gewichtstoename door de penthouses bleek het noodzakelijk 
het gebouw te voorzien van een nieuwe. betonnen fundering. ter vervanging van 
de huidige houtenpalenconstructte. Deze houten fundering was oorspronkelijk 
bedoeld voor een eenlaags pakhuis; met het aanbrengen van extra lagen werd 
op een gegeven moment de maximale belasting bereikt. Met het slaan van een 
nieuwe fundering ontstaat tevens de mogelijkheld een parkeergarage onder het 
bestaande gebouw te realiseren. De begane grond van het pakhuis wordt gere
serveerd voor winkelruimte en horeca, In de twee lagen daarboven komen kanto
ren. Op het oorspronkelijke dak worden tuinen. een theehuis en de appartementen 
gerealiseerd. Deze 21 penthouses variëren van 100 tot 300 vierkante meter en zijn 
achter de verlengde diagonale 60 graden-doorsnijdingsas geplaatst. De apparte
menten zijn verdeeld over meer verdiepingen en direct vanuit het privé-gedeelte 
van de parkeerkelder via de lift bereikbaar. Bezoekers kunnen zich melden aan de 
buitenkant van het gebouw en de tuinlift naar boven nemen. waar ze uitkomen in 
de aangelegde tuin op het huidige dakniveau. Daar worden de bezoekers door 
het gebouwbeheersysteem via een korte wandeling verder geleid naar de al
gemene entree van de appartementen. 
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PROJECTEN TY:PE J E 11 
TheBox 

Het bureau van Eric Owen Moss is gevestigd in een simpele houten loods waaruit 
een wonderlijk lichaam oprijst. Dit luchtgebonden gebouw bestaat uit drie delen 
en begint eigenlijk al op de begane grond met de cilindervormige receptie die 
als het ware het dak van de loods opensnijdt en zo de opening creëert voor 
de opbouw. Achter de receptie ligt de trap die eerst naar het dakterras leidt en 
vervolgens (vla de openlucht) eindigt In The Box. Dat je eerst naar bulten gaat en 
vervolgens The Box binnentreedt is een 1ypisch en effectief voorbeeld van een 
route architecturale. Door middel van een uit grove delen opgebouwde construc
tie, die deels over het cilindervormige glasdak boven de receptie Is gelegd, is The 
Box los gehouden van de onderbouw. The Box Is minder een doos dan zijn naam 
doet vermoeden. Zoals van Moss verwacht mag worden, Is het ruimtelijke figuur 
vervormd. Een bijzonder detail is de opengesneden hoek waar men losjes glas 
voor heeft geplaatst. Net als bij het oorspronkelijke gebouw zijn de materialen en 
details grof gehouden, waardoor het doorbreken van de houten loods een daad 
van geweld lijkt. Het wordt niet duidelijk of The Box geland Is en gedeeltelijk door de 
loods is gezakt of vanuit de grond het dak heeft gepenetreerd. The Box dient als 
vergaderzaal. Door de grote openingen kijkt men in het westen naar Century City 
en in het oosten naar de binnenstad van Los Angeles. De bijzondere opbouw trekt 
natuurlijk alle aandacht vooral 's avonds, wanneer The Box op spectaculaire wijze 
van onderaf wordt aangelicht en bewijst tegelijkertijd de kracht van luchtgebon
den bouwen: een doodnormale loods krijgt plotseling een architectonische lading. 
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ING Hoofdkantoor 

Om het programma voor het hoofdkantoor van ING in het negentlende-eeuwse 
monumentale pand aan de Andrassy Ut In Boedapest In te kunnen passen, was 
anderhalve extra verdieping nodig. De welstand zag dit eigenlijk niet zitten. Die 
wilde het oorspronkelijke straatbeeld handhaven en de Invloed van de westerse 
cultuur tot een minimum beperken. De Nederlandse architect Erlck van Egeraat 
kreeg echter toestemming voor de uitbreiding. Voorwaarde was dat die niet zicht
baar zou zijn vanaf de straat. van Egeraat handhaafde daarom het oorspronkelijke 
zinken dak en plaatste hier schuin tegenaan het volledig glazen dak van de extra 
verdieping. Het glasdak heeft een bijzondere constructie doordat Van Egeraat een 
zo groot mogelijke transparantie wilde. De draagconstructie is daarom ook van 
gelamineerd glas gemaat, die vla roestvaststalen poten op de stalen hoofdcon
structie rust. Hoe mooi ook, deze ophoging is niet echt een voorbeeld van luchtge
bonden bouwen. De walvis daarentegen wel. Die ligt op en hangt aan het glazen 
dak, alsof hij erdoorheen is gezakt. In de eerste schetsen was de vorm nog grilliger: 
die leek toen meer op een van de bizarre en onheilspellende objecten van de 
Amerikaanse architect Lebbeus Woods. Gaandeweg het ontwerpproces werden 
zijn vormen echter ronder en zachter en kreeg hij, mede dankzij zijn tactiele zinken 
huid, de bijnaam waMs. De vorm ontstond door gelamineerd houten balken in de 
gewenste vorm te zagen. Boven het dak is de ruimte tussen de 'ribben' nagenoeg 
volledig Ingevuld met glas. Hier vergadert de directie. Deze ruimte biedt zo een 
weids uitzicht over Boedapest. De ruimte onder het dak Is bijna volledig bekleed 
met grof gefelste, zinken platen. Dit is een besloten ontmoetingsplek voor het per
soneel. 



Kantooruitbreiding Folkestrasse 

In de Folkestrasse in Wenen staat waarschijnlijk het bekendste luchtgebonden 
gebouw. Het advocatenkantoor Schuppich Sporn & Wlnishofer gaf het architec
tenbureau Coop Hlmmelb(l)au de opdracht het pand uit te breiden met een 
vergaderzaal, drie kantoren, een receptie en een secretariaat. De Weense ar
chitecten hebben zich voor dit ontwerp laten inspireren door de straatnaam. Het 
gebouw (1988) heeft alle kenmerken van een vogel, maar ook weer niet. Als het 
al op een vogel lijkt, dan Is het een gefragmenteerde vogel: een uiteengere-
ten en grof in elkaar gezet dier. 'Grof' duidt hier niet bepaald op de detaillering, 
want die is prachtig. Het gaat meer om de vlakken, die zijn nagenoeg allemaal 
rechthoekig. Het gebouw Is gemaakt van beton maar vooral van staal en glas, 
waarbij zowel transparante als translucante soorten zijn gebruikt. Behalve de vorm 
is ook de plek opvallend; het gebouw is namelijk op een traditioneel Weens pand 
geplaatst, en vanaf de straat is het nauwelijks zichtbaar. Alleen de uit stalen buizen 
opgebouwde 'snavel' steekt over de dakrand uit. Behalve dat het een architecto
nisch wonder is, zit het gebouw constructief slim in elkaar. Dat moest ook, omdat 
het asymmetrische krachten introduceert In een bakstenen gebouw. Er is daarom 
een constructie van staal en gewapend beton ontwikkeld, die de belastingen op 
een gecontroleerde manier in de bakstenen gevel tussen de twee schoorstenen 
in leidt. Het opvallendste constructie-element Is de voorgespannen gerberliggen, 
tevens de ruggengraat van het gebouw. De kleinere vakwerkliggers bepalen de 
vorm van de naast de vergaderzaal gelegen ruimten. 
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Opera Gebouw, Lyon 

In 1986 won Jean Nouvel de prijsvraag voor het nieuwe Operagebouw in het 
Franse Lyon. Opmerkelijk was dat hij in tegenstelling tot de andere architecten 
het oorspronkelijke gebouw handhaafde. Direct achter de negenttende-eeuwse 
colonnade is een vrijwel geheel nieuw gebouw neergezet. In deze zin is deze da
kopbouw maar schijn. Het is in materiaal en detailgebruik een typisch Nouvel-ge
bouw-veel zwart reflecterend glas en spiegelend natuursteen. Het knappe schuilt 
In de manier waarop oud en nieuw met elkaar versmolten zijn. Het donkere glas 
zorgt ervoor dat de ruimten achter de bogen overdag als zwarte gaten worden 
ervaren. Het historische straatbeeld is zo onaangetast gebleven. 's Avonds echter 
stralen de activiteiten door de enorme glasoppervlakken en dan is het oorspron
kelijke gebouw veel minder aanwezig. Deze gedaantewisseling werkt enorm sterk. 
De dakopbouw laat er echter ook overdag een misverstand over bestaan hoe 
ingrijpend het gebouw Is verbouwd. Nouvel plaatste een enorm gebogen stalen 
dak op het gebouw. Bekleed met staalprofielen en glas is het contrast tussen oud 
en nieuw snoeihard en compromisloos. De kitscherige vrouwenbeelden die voor 
het glas zijn geplaatst, maken de overgang niet zachter. Wonderlijk genoeg wordt 
het gebouw ondanks of dankzij de overduidelijk twee verschillende delen ervaren 
als één geheel. In de opbouw bevinden zich de repetitieruimten. Dat is waarschijn
lijk een even wonderlijke keuze als de vorm en het materiaal ervan. Het is namelijk 
een van de mooiste ruimten met het mooiste uitzicht. Een restaurant had hier 
niet misstaan. Het uitzicht bij een restaurant werkt echter vooral van binnen naar 
buiten en biedt vanaf de straat en voor passanten een tamelijk passief beeld; het 
repeteren daarentegen maakt juist nieuwgierig van buiten naar binnen en zal op 
deze manier mensen naar de voorstelling trekken. 

- Bron: Luchtgebonden Bouwen. E. Vreedenburgh 1 Ed Melet -
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Overkapt dakterras 

Op een pand van vijf lagen in het centrum van Amsterdam heeft Han Slawik ten 
behoeve van de bovenste woning een beglaasd terras ontworpen. Het glazen dak 
is opgebouwd uit een Rondogard-constructie van hout en acrylglas. De acryl
glaspanelen laten 80 procent van de uv-straling door, waardoor de bewoners, 
anders dan bij gebruik van gewoon glas, op een natuurlijke wijze kunnen bruinen. 
In Nederland kunnen mensen vanwege wind en regen gemiddeld drte tot zes 
weken gebrulkmaken van hun dakterras, maar door deze overkapping kunnen 
de eigenaren daar veellanger van genieten. De 1 meter brede, kwartcirkelvor
mige elementen bestoon uit gelijmde (gelamineerde} houten spanten met twee 
schuifbare delen. Elk segment woog inclusief ruiten niet meer dan 40 kilogram. 
De hoofddraagconstructie bestaat uit een stalen portaaibouwsel en draagt de 
krachten via een randbalk af op een nieuw aangebrachte vloer. Deze vloer 
bestaat uit een houten balklaag met daarop zwaluwstaartplaten voorzien van 60 
millimeter beton. Tot slot is de vloer afgewerkt met platen van Carrara-marmer. 
Die hadden de voorkeur boven terracottaplaten, omdat de warmteopslag van ter
racotta door zonnestraling in het voorjaar en de herfst wel wenselijk zou zijn, maar 
in de zomer onverdraaglijk. 
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GEVELCONSTRUCTIE VERTIGO 
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Krachten veroorzaakt door windlast worden 
door de IPE profielen naar de vloeren geleid, 
die ze vervolgens via de betonnen kern naar 

de fundering afleiden 



HORIZONTAAL GEVE ll1:10 i 
! 
l~m 

l : 
r 

!i ir----=-=--'-· w--'----l:--1:::::== .... ~ ... =--
60 

-·-,--·-·-·--·-· ....--·-· r--·- r- · 

I 

I [T 
veodleplngs- l 

I 

l ~ 

I 'l ~ '--

- ·--·-·- ·- ·-·-·'---·-· ~· 

VERTICAALGEVELDETAIL 1:10 

174 



1,.. 

I 

I 
I 

8 "'= 

di 

1.-. 

IPE profiel zit onder ingeklemd en heeft 
bij de bovenaansluiting een roloplegging. 
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Detail bevestiging 
gevelframe aan IPE profielen 
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Idee voor schubbende geveldelen 
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Maquette met 
aparte vloere 
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