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Dit is het verslag van mijn afstuderen. Vanaf de start tot de afronding heb ik hieraan ruim anderhalf jaar gewerkt. 
Het verslag heeft de titel Cultuurcluster "de Dobbelsteen" gekregen. 

In het Sittardse masterplan Zitterd Revisited spelen de zogenaamde dobbelstenen - vier in totaal - , waarin diverse 
belangrijke publieke functies moeten worden gerealiseerd, een cruciale en leidende rol. In mijn afstudeerproject 
heb ik mij met name geconcentreerd op de dobbelsteen waarin de culturele publieke functies, te weten het 
museum, de muziekschool, de bibliotheek en het filmhuis, worden geclusterd. 

Deze bundel bevat onder meer studies, teksten, onderzoeken, schetsen, observaties, ontwerptekeningen, 
afbeeldingen van maquettes, beelden die alleen een beeld geven, referenties, beschrijvende teksten, 
plattegronden, gevels, perspectieftekeningen, visualisaties en concepten. Soms zijn het studies, soms een 
ontwerp, soms een verhaal en soms een idee of verbeelding daarvan. Ook bevat dit verslag de tekeningen en 
beelden van het eindontwerp. Een Cultuurcluster dat gezien kan worden als resultante van het bovenstaande 
onderwerpen, maar ook als een handreiking voor een strategie of ontwerp voor de ontwikkelaars van Zitterd 
Revisited. 
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1.1 Wie ben ik? 

Deze vraag heb ik me de afgelopen tijd vaak gesteld. Wie is Joost Pennings? 
Hoe zouden anderen mij omschrijven? 

Een Bourgondiër, perfectionist, doorzetter, betweter en af en toe een mierenneuker? 

Hoe komt het dat ik zo ben?: Opvoeding? Structuur? Ervaringen? 

Ik kom uit een gezin met 2 kinderen en mijn ouders hebben altijd hard gewerkt. Gelukkig doen ze het nu 
wat rustiger aan. Hard werken maar ook genieten van de mooie dingen van het leven en niet in de laatste 
plaats studie spelen/speelden thuis een belangrijke rol. De toekomst zou ik in eigen handen hebben .... En 
gelijk hebben ze! 

Ik ben door mijn ouders reeds in mijn jonge jaren vaak meegenomen naar kunstgalerieën, 
tentoonstellingen, openingen, tuinen, projecten e.d. 
Vooral mijn moeder is veel bezig met beeldende kunst. Mede hierdoor heb ik veel over vormgeving 
meegekregen. Ook ben ik hierdoor anders naar vormen gaan kijken: vlakken, diepten, zichtlijnen, 
snijpunten etc. 

Kunst en vormgeving zijn mij als het ware met de paplepel ingegeven en werden door mijn ouders sterk 
gestimuleerd! 

Na de basisschool ben ik naar de middelbare school gegaan en daar heeft men bij mij dyslexie 
geconstateerd! 

In het woordenboek staat hierover: 

dys'lexie' ( <Gr.-L.at.), v., stoornis in het vermogen om te leren lezen. 

Ik wil dit niet aankaarten om zielig te doen maar begrijpend lezen was, en is nog altijd, moeilijk voor me. 
Het is een stuk beter dan vroeger maar lezen is ook vandaag de dag nog geen hobby van me. Tekenen en 
spelen met de lego waren mijn dingen. 

Ik wil hiermee aangeven dat ik al op jonge leeftijd bezig was met vormen in plaats van lezen van 
spannende boeken. Ik weet zeker dat mijn ruimtelijke inzicht mede door de dyslexie is bepaald en 
versterkt! 

Duidelijk was toen al dat ik niet in theorie maar in praktijk me veel met vormen bezig hield. Ik wilde met 
mijn handen werken! 
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1.2 Keuze afstudeerrichting 

Na het behalen van Mavo-diploma was het voor mij een logische stap om aan de MTS (Bouwkunde) 
te gaan studeren. Van theorie naar de praktijk was voor mij een ware verademing. Mijn interesse in 
de bouwkunde groeide en de studie HTS bouwkunde lag in het vooruitzicht. De eerste twee jaar 
verliepen snel en succesvol . De keuze moest gemaakt worden: architectuur of Algemene 
bouwkunde. 

Mijn hart wilde voor architectuur kiezen. Het nadeel was echter dat ik dan mijn stage, die ik reeds op 
de MTS had doorlopen, geheel moest overdoen en ik dan niet binnen drie jaar kon afstuderen. Ik 
heb toen uiteindelijk voor Algemene Bouwkunde gekozen. 
Omdat ik bijzonder geïnteresseerd ben in de informatica en de informatica ook een belangrijke 
plaats toedicht in de architectuur en de bouwkunde heb ik tevens de afstudeerrichting Bouwkundige 
informatica in mijn studie aan de HTS in mijn afstudeerpakket opgenomen. Het was overigens voor 
mij toen al duidelijk dat ik alles in het werk zou stellen om daarna aan de TU/e architectuur te gaan 
studeren .. 

Mijn passie was -en is nog steeds- gebouwen te ontwerpen. Ik was er me ook van bewust dat ik 
hiervoor nog lang niet alle benodigde kennis tot me had genomen en alle noodzakelijke 
vaardigheden had ontwikkeld. Tijdens mijn stage bij een architectenbureau -waar ik overigens 3% 
jaar met plezier gebleven ben- heb ik ervaren dat ik anders naar gebouwen en oplossingen keek. 
Mij werd duidelijk dat het van belang is steeds uiterst kritisch naar ontwerpen te blijven kijken en 
voortdurend zelf te zoeken naar oplossingen en alternatieven. 

Na met succes de studie aan de HTS met de afstudeerrichtingen Algemene Bouwkunde en 
Informatica te hebben afgesloten ben ik in Eindhoven gestart bij de afstudeerrichting architectuur. 
Helaas - mogelijk achteraf gelukkig- kwam ik tot de conclusie dat mijn praktische voorkennis daar als 
barrière gold en ik binnen deze afstudeerrichting mogelijk niet volledig tot ontwikkeling zou komen. 
Ik heb toen gekozen voor Bouwtechnisch ontwerpen. Een keuze met de wetenschap dat ook binnen 
deze studierichting de architectentitel kan worden behaald indien alle projecten met een architectuur 
eigenschap met succes worden doorlopen en alle architectuurvakken succesvol worden afgesloten. 

Conclusie: ook een omweg leidt tot de gewenste eindbestemming! 



1.3 Analyse voorgaande projecten 

Alle projecten die ik aan de TU/e heb doorlopen zal in dit hoofdstuk op volgorde van jaartal in het kort de 
revue laten passeren. Elk project is met succes afgerond en heeft de aantekening architectuur. Hierdoor 
kan men een indruk krijgen van wat ik heb gedaan en zal er uitleg gegeven worden welke ontwerpredenen 
hieraan ter grondslag hebben gelegen. Ook krijgt men naar ik hoop een beeld van mijn vormgeving . 
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1.3.1 Het p viljoen 2000 

De opdracht is het ontwerpen van een paviljoen in de duinen van een natuurgebied in Loon op 
Zand. Het gebouw dient tijdens de realisatie en het gebruik geen schade toe te brengen aan de 
omgeving. Tevens moeten de natuurlijke elementen vrij spel blijven hebben. 

Het paviljoen dient zodanig transparant en onopvallend te zijn dat de natuurlijke omgeving buiten 
als het ware de functie krijgt van behang. Door het creëren van een overstek ontstaat een open 
panoramisch beeld van de omgeving. Het paviljoen is opgedeeld in 5 gelijke delen met 
standaardisering van diverse details. 

20 





1.3.2 Herinrichting M trlcht. 2001 

Opdracht is het ontwerpen van een nieuwe stedenbouwkundige indeling van het gebied de 
Duitsepoort te Maastricht. De Duitsepoort kenmerkt zich door de unieke begrenzing aan 4 
verschillende wijken: 

Ceramique 
Wyck 
Heugemerveld 
Akerpoort 

In het concept ontmoeten de verschillende wijken elkaar en wordt de Duitsepoort de verbinding en 
ontmoeting van en met de aangrenzende wijken. De Duitsepoort krijgt hierdoor een eigen identiteit 
zonder zelf een nieuwe wijk te vormen. De straten die het gebied doorsnijden en de zichtlijnen zijn 
de cruciale uitgangspunten en bepalend voor het definitieve ontwerp. 
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1.3.3 Nieuwbouwkunde, 2002 

Voor dit multidisciplinair project is de opdracht het verbouwen van het nieuwe bouwkunde gebouw 
op het TU/e terrein. Het gebouw dient in de toekomst te gaan functioneren als een sociale 
condensator met daarin verwerkt een aantal zalen, een auditorium, een kantine en een bibliotheek. 

Ontwerppartners: Bram de Maat 
Marcel Welzen 
Bas Fleuren 

Het definitieve ontwerp is onder andere bepaald door de ontwikkelde boomvisie. 
De voedingssappen (studenten) voeden de boom via de liftschacht. De corridor zorgt voor 
horizontaal verkeer en vullen de bladeren (collegezalen) . De bladeren zijn semi-transparant en 
filteren het licht. Samen met de dubbele glazen huid zorgen deze · voor een aangenaam 
binnenklimaat 
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1.3.4 Mu- o I, 2002 

MU - de Witte Dame Eindhoven benaderde het architectenbureau MUA (Maurer United Architects) 
voor het ontwerp van een kunstwerk I skate-voorziening. Samen concludeerden zij dat dit project 
geschikt was voor een samenwerkingsproject met studenten van de TU/e. 
Een groep van 20 studenten werd door Maurer United Architects samengesteld om aan het project 
te werken. 

Een skatebowl is een soort 'zwembad' waarin skateboarders op een dubbel gekromd landschap 
skaten. 

Cruciaal in het ontwerp is de "skatebility" (of het voor een skater interessant en spannend is en 
blijft). Om dit te bereiken zijn verschillende lezingen georganiseerd en zijn andere skateparken 
bezocht. Uit de diverse ontwerpen is uiteindelijk door een vakjury, met enkele skaters uit 
Eindhoven, een definitieve keuze gemaakt. Het ontwerp heeft twee niveaus verbonden door een 
"waterfall". 
Rekeninghoudend met demontabel en flexiebel bouwen zijn in de mu-bowl diverse 
standaardoplossingen verwerkt. 

Mijn bijdrage aan dit bijzondere project was de algemene coördinatie, architectonisch ontwerp en 
vertaling naar de bouwtechnische uitwerking. 

In 2002 is aannemer Bouwmij. Bulsink gestart met de realisatie van de mu-bowl. Op 21 juni 2002 
werd de mu-bowl, de grootste houten skatebowl van Europa (23x19m), met skatepark area51 
geopend. Het ontwerp is in diverse vakbladen en media gedocumenteerd en besproken. Aan de 
mu-bowl werden de houtpublieksprijs 2003, 3de plaats houtprijs 2003 en diverse nominaties 
toegekend. 

·-' 
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1.3.5 Kmderdagverbtljf, 2003 

De opdracht is een semi-permanent en in bouwtechnisch opzicht flexibel kinderdagverblijf te 
ontwikkelen dat in elke omgeving (bebouwde omgeving en natuur) is toe te passen. 

Een ander belangrijk aandachtspunt is dat met de 4 seizoenen rekening dient te worden 
gehouden. Daarnaast dient het ontwerp door vrijwilligers gerealiseerd te kunnen worden. 

Aangezien- gelet op de opdracht- zware bouwkundige constructies niet wenselijk zijn, is gekozen 
voor lichte gestandaardiseerde elementen die voor meerdere doeleinden te gebruiken zijn. De 
vloerelementen kunnen onder andere als wandelementen worden toegepast. Het ontwerp maakt 
het mogelijk het kinderdagverblijf naar wens uit te breiden. 

f J 
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1.3. K ntoor met bedrijfsruimte, 2004 

Ontwerp een gebouw met kantoorfaciliteiten voor een beveiligingsbedrijf dat halffabrikaten tot 
eindproducten verwerkt. Het productieproces dient geheel aan het zicht van buiten onttrokken te 
zijn. Het gebouw met een mysterieus en geheim karakter moet ook in de toekomst de 
mogelijkheid tot verdere uitbreiding hebben. 

Het productieproces (2 halffabrikaten worden tot eindproduct samengevoegd) is door de 
zogenaamde V-structuur uitdrukkelijk in het ontwerp verwerkt. De aan het productieproces 
verbonden kantoorfaciliteiten zijn eveneens in de V-structuur opgenomen. 

Door de verschillen in beeld van het productieproces (gesloten & ruw) en de kantoorfaciliteiten 
(open & glad) te benadrukken, ontstaat een contrast dat aan de gewenste mysterieuze en 
geheime beleving verwijst. 
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De conclusie uit de voorgaande projecten is dat ik sterk ben in het ontwikkelen van concept- & 
projectmatige systemen. 

Ik ben van mening dat hieruit nog geen afgeronde echte eigen identiteit was te herkennen. Ik was nog 
zoekende. Ik zie wel een verband over wat ik onder architectuur versta en zie dit ook terug in mijn 
voorgaande projecten: 

Architectuur is volgens mijn in belangrijke mate een weerspiegeling van jezelf. Een stukje van mij zit in het 
ontwerp of het gebouw. Dus een aantal kenmerken van mij zijn ook kenmerken van het ontwerp! Kijk maar 
eens hoe iemand er uit ziet (verzorging, kleding) of hoe iemand woont. 

Qua vormgeving zou ik het als open, logisch, helder en duidelijk omschrijven. Het ontwerp dient 
gemakkelijk te lezen te zijn. Ik streef naar logica. Het liefst zie ik één oplossing/opzet voor meerdere 
problemen/hoofdstukken. 

Ik ben een perfectionist die alles is tot het detail uitwerkt. Niet alleen door mijn "ik" en de erfenis van mijn 
vooropleidingen maar ook omdat naar mijn mening architectuur tot in detail zichtbaar moet zijn. Dit maakt 
het ontwerp nog interessanter, spannender en echt af. Het houdt niet op bij de buitenkant of mooie 
plaatjes. 

Naar ik hoop is uit het voorgaande duidelijk geworden: 

"Ik ben geen filosoof maar een logisch denkende conceptoloog!" 

Derhalve: geen geschreven, wollig, filosofisch verhaal, maar een verstaanbaar, begrijpbaar, logisch, 
praktisch en realistisch concept. Niet dat ik andere methoden als verkeerd zou willen noemen, maar voor 
mij werkt een andere benadering simpelweg niet. Met het gezonde verstand tot een verrassend concept 
en ontwerp komen is mijn aanpak! 
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1.4 R terentie Norman Fo t r 

Aan wie zou ik mezelf, mijn projecten of ontwerpen met gepaste bescheidenheid kunnen en willen 
refereren? Om hier achter te komen heb ik eens een blik geworpen in mijn eigen boekenkast. In de loop 
van de jaren heb ik flink wat architectuurboeken aangeschaft of cadeau gekregen. En een aantal boeken 
gaan over Norman Foster. Is dit toeval? Neen! Zijn ontwerpen en plan van aanpak spreken mij zeer aan. 
Prefabricage en integratie zijn onderdelen die men bij projecten van hem en mij veelvuldig terug vindt. 

Vooral tijdens mijn studie aan de TU/e is de architectuur en werkwijze van 
Norman Foster sterk mijn aandacht gaan trekken. Ik ben zijn manier van werken 
gaan analyseren tijdens mijn afstudeerfase en ben gaandeweg tot de conclusie 
gekomen dan zijn plan van aanpak veel gelijkenissen heeft met die van mij. Als ik 
naar mijn eigen ontwerpmethode kijk is deze ook erg systematisch en geordend. 
Dit geldt eveneens voor de hoge mate van standaardisering en prefabricage. 











Natuurlijk doet iedereen het anders maar het is verrassend te constateren dat je met iemand anders 
raakvlakken hebt. Dat geldt niet per definitie voor de stijl van vormgeving maar met name voor de 
aanpak van het onderdeel ontwerpen en conceptbepaling. In het bijzonder de aspecten integratie en 
prefabricage zijn de grote gelijkenissen. Vandaar dat het voor mij interessant is om juist Sir Norman 
Fester nader te onderzoeken. Een aantal, voornamelijk beginprojecten, ben ik gaan analyseren en 
ben tot een aantal opvallende conclusies gekomen. 

The Cockpit, Cornwall, Engeland I 1964 Skybreak House, Radlett, Engeland I 1965-1966 

Creek Vean House, Cornwall, Engeland I Pilot Head Office , Cosham, Engeland 1 1970·1971 
1964-1966 
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Stansled Airport, Stansted, Engeland I 
1981-1991 

Renault Distribution Centra, Swindon, Engeland I 1980-1982 

Naar mijn idee ziet Norman Foster zijn gebouwen als een soort machine! Vergelijk het eens met een 
horloge. 

Binnenkant van een horloge 

leder tandwiel is perfect afgesteld en is nergens te groot of te zwaar. Het werkt en slechts enkelen zijn echt 
geïnteresseerd in "hoe" het werkt! Het werkt goed, anders hoorde je mensen er wel over klagen! Volgens 
mij is dat ook het effect of gevoel dat hij in een gebouw probeert te leggen. 
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Ontwerpschetsen 
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Tijdens mijn studie van projecten van Norman Foster heeft het S In bury Centre lor VIs I A mijn 
aandacht getrokken. Bij dit project is werkelijk alles tot in perfectie uitgewerkt! Om te beginnen is het 
gebouw een samensmelting van een museum en opleidingen die op kunst gericht zijn. Alle aandacht moet 
gericht zijn op de kunst. Zoals alle projecten begint Norman Foster met een duidelijke analyse van de 
opdracht en gesprekken met de opdrachtgever. Juist op die manier krijgt hij de informatie die hij nodig 
heeft om tot een passend ontwerp te komen. Men zou over een maatpak kunnen spreken. 

De essentie is dat het allemaal gaat om de kunst en dat deze in alle rust moet kunnen worden bewonderd 
en bestudeerd. Hierdoor zijn alle overige onderdelen van het gebouw in een schil verwerkt. De vorm of het 
ontwerp van het gebouw is mede hierdoor van ondergeschikt belang. Zoals veel bij zijn beginprojecten is 
het ontwerp van dit gebouw terug te herleiden naar de luchtvaart. In feite heeft Norman Foster hier een 
hangar ontworpen met de kunst als vliegtuig. De ruimten in de schil (tussen de buiten- en binnengevel) zijn 
ontworpen als kleine ruimten in een vliegveld. 

Foto tijdens de bouw Technische doorsnede 
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Isometrie, hangaruiterlijk is duidelijk zichtbaar 
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Alle ruimten zijn tot in detail uitgewerkt en ontworpen. Niet alleen de ruimten maar ook de constructie, 
gevel en ga zo maar door .... Het zijn stuk voor stuk kleine kunstwerken. Men heeft helemaal geen idee in 
wat voor gebouw men zich bevindt, het gebouw werkt mee in dit verhaal! 

Isometrie, prefabricage duidelijk zichtbaar. 

44 











Het meewerken van het gebouw is wat de essentie is van de aanpak van Norman Foster. Het 
gebouw dient onderdeel van het gehele proces te zijn van wat zich er afspeelt. 

Niet alleen uit de analyse van de Sainsbury Centra tor Visual Arts maar uit alle andere projecten die 
ik heb bestudeerd zou men de aanpak van Sir Norman Foster als volgt kunnen omschrijven: 

Integratie 
Waarom 2 of 3 aparte gebouwen als het ook in 1 kan. Plaats deze gebouwen onder een 
paraplu en kijk welke faciliteiten of ruimten gemeenschappelijk zijn. 

Flexibiliteit 
De hoeken van verschillende functies breken. Probeer bij elk bouwwerk rekening te houden 
met een mogelijke uitbreiding of aanpassing. Eisen van ruimten blijven veranderen en 
worden eerder meer dan minder. 

Doorbreken van sociale barrières. 
Waarom een aparte ruimte voor gasten en medewerkers of directie en personeel. De sociale 
integratie van mensen en personen zorgt voor een optimale eenheid en prettige werksfeer. 

Essentie. stellen van de juiste vragen 
Interesse, vragen stellen is een wezenlijk onderdeel van het architectonische proces. 

Industriële componenten toepassen 
Niet alleen als kostenbeheersing maar om een goede kwaliteit te waarborgen. 
Het andere voordeel bij prefabricage is dat men kan ingrijpen voordat een product word 
gemaakt. Men kan nog wijzigingen aanbrengen en dat hoeft niet altijd meer te kosten. 
Hierdoor krijgt men wel altijd unieke producten 

Materiaalkeuze 
Vorm en eigenschappen dienen bij het gebouw te horen. Tevens is de historische situatie 
erg belangrijk. 



De criteria van Norman Foster voor een succesvol gebouw: 

- Een goede en duidelijke structuur van de constructie. 
- Goede faciliteiten dat het gebouw laat werken. 
- De ecologie van het gebouw, natuurlijke ventilatie en de kwaliteit van natuurlijk licht. 
- Het karaker van de ruimten, de symboliek die het dient uit te stralen. 
- De relatie van het gebouw tot de skyline of het straatbeeld. 
- Het signaal dat het gebouw wil I moet afgeven in de stad of landschap. 

Tot hier wil ik refereren aan de werkwijze van Norman Foster. Ik heb zijn werkwijze bestudeerd en heb veel 
geleerd over zijn plan van aanpak. Maar hoe nu verder? 
Ik ben van mening dat ik het onderzoek naar Norman Foster hier moet afsluiten. 

Ik wil graag duidelijk maken dat ik niet zijn architectuur wil kopiëren maar dat de wijze van ontwerpen mij 
sterk aanspreekt. Met deze aanpak wil ik mijn eigen architectonische vormgeving verder ontwikkelen en 
vorm geven! 

Wat ik in het plan van aanpak erg waardeer en interessant vind, is het veelvuldig contact met de 
opdrachtgever dat leidt tot een uniek en passend antwoord! Om toch in de gedachte van het maatpak of 
horloge verder te gaan heb ik hierdoor besloten om een actueel onderwerp te kiezen met de opdracht 
veel te leren van de opdrachtgever en hun werkwijze. In feite wil ik in hun huid kruipen. 
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1.5 Verwachtingen 

Ik verwacht natuurlijk met een goed resultaat af te studeren. Maar hoe? Mezelf verder ontwikkelen, 
op de proef stellen en verbeteren zijn onder andere de uitgangspunten. In de eerdere 2 studies heb 
ik de accenten kunnen leggen op praktische en technische kennis maar nu wil ik de theoretische en 
academische kennis verder uitbreiden, onderbouwen, toepassen en combineren. 

Ik wil een statement maken naar mezelf en denk dat ik dat moet toepassen in mijn afstudeeropdracht. 

Mijn verwachting is te werken van grof naar fijn. Van volumestudie naar detail. Graag houd ik een 
ontwerp vast tot detailniveau. Niet dat ik het niet los kan laten maar ik vind dat architectuur en 
vormgeving staan of vallen door een goede uitwerking en detaillering. Het concept dient ook in het 
detail zichtbaar te zijn. 

Ik wil daarbij streven naar realiseerbare vormgeving met nieuwe ideeën en vernieuwende 
technieken. Ik bedoel hiermee dat ik tijdens het ontwerpproces me telkens de vraag moet stellen of 
dit ook daadwerkelijk te realiseren is. Uiteraard helpt mijn achtergrond me hierbij. Daarnaast zal ik op 
zoek gaan naar nieuwe technieken of bestaande technieken welke anders gebruikt kunnen worden. 
Hierdoor wil ik telkens de grens opzoeken met als wens tot aangename verassingen te komen. 

Ik ben zeer benieuwd naar de uitdagende, lastige en leuke onderdelen die me te wachten staan. 

Het klinkt misschien allemaal ambitieus, is het ook, maar ik heb dit - denk ik - nodig om alles eruit te 
halen wat in me zit! 
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1.6 Keuze afstudeeronderwerp 

Een zoektocht naar actuele projecten werd gestart. Liefst een actuele opdracht waarbij een goede 
verstandhouding met de opdrachtgever mogelijk is. Hierdoor kan men de opdracht perfect uitwerken om 
zo tot een maatpak te komen! Uit mijn voorstudie naar Norman Foster is immers gebleken dat goede 
contacten leiden tot goede analyses van de problemen en mogelijke oplossingen. 

Twee bijzondere projecten hebben in de beginfase mijn bijzondere aandacht getrokken: 

1) Nieuwbouw Terminal Maastricht Aachen Airport (MAA) 
De opdracht is het ontwerpen van een nieuwe passagiersterminaL Hierover heb ik op 
18.1.2006 een gesprek gehad met dhr. J. Tindemans (directeur MAA) . 

2) Cultuurcluster 'De Dobbelsteen' te Sittard 
De opdracht is een ontwerp te maken voor het cultuurcluster 'de Dobbelsteen' welke 
onderdeel is van het stedebouwkundig plan 'Zitterd Revisited ', ontworpen door Jo 
Coenen. In 'de Dobbelsteen' zal het museum 'het Domein' een centrale rol vervullen. 
Vandaar dat ik op 27.1.2006 een gesprek heb gehad met dhr. Stijn Huijts (directeur 
museum 'Het Domein') . 'Het Domein' is een stedelijk museum voor hedendaagse kunst en 
stedelijke historie & archeologie. 
In het volume van 'de Dobbelsteen' zal het museum een centrale rol gaan spelen. Tevens 
zal in het zelfde bouwblok een bibliotheek, muziekschool, filmhuis en cultuurcafé worden 
gehuisvest. 

Na de gesprekken was de keuze voor mij duidelijk. Beide partijen wilden hun volledige medewerking 
verlenen door het verstrekken van informatie, rondleidingen en maandelijkse brainstormsessies. Het grote 
pluspunt van het project 'de Dobbelsteen' is het gegeven dat hier meerdere functies in een gebouw 
verenigd moeten worden. Een gegeven dat perfect aansluit op mijn voorstudie en analyse van Norman 
Foster. 

Mijn afstudeeronderwerp kan ik als volgt formuleren: 

Ontwerp een cultuurcluster gelegen in Sittard, genaamd "de Dobbelsteen". In dit cluster dienen de 
volgende functies te worden gehuisvest: het museum 'Het Domein', een bibliotheek, een muziekschool, 
een filmhuis en een cultuurcafé. Bijzondere aandachtspunten zijn het stedebouwkundige plan "Zitterd 
Revisited" en de historische situering. 
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2.1 Probleemstelling 

In het Stedebouwkundig plan 'Zitterd Revisited' van de hand van Jo Coenen is het cultuurcluster 'de 
Dobbelsteen' gesitueerd. In het volume van 'de Dobbelsteen' zal het museum 'het Domein' de centrale rol 
gaan spelen. Tevens zal in het zelfde bouwblok een bibliotheek, muziekschool, filmhuis en cultuurcafé 
worden gehuisvest. 

Is het mogelijk één gebouw te ontwerpen waarin al deze functies (museum, bibliotheek, muziekschool, 
filmhuis en cultuurcafé) met hun diverse raakvlakken en gezamenlijke faciliteiten hun eigen identiteit te 
behouden? 

2.2 Doelstelling 

De doelstelling is het ontwikkelen van één gebouw waarin de diverse functies (museum, bibliotheek, 
muziekschool, filmhuis en cultuurcafé) met veel raakvlakken en gezamenlijke faciliteiten toch hun eigen 
identiteit behouden. 

Begrippen: 

Ontwikkelen 
Ontwerpen en architectonisch en bouwtechnisch uitwerken. 

Eén gebouw 
Alle onderdelen moeten in één gebouw worden gehuisvest. Gekeken moeten worden naar ruimten of 
faciliteiten die samen gebruikt kunnen worden. 

Functies 
Museum, bibliotheek, muziekschool, filmhuis en cultuurcafé. 

Museum. Bibliotheek. Muziekschool. Filmhuis & Cultuurcafé 
Programma van eisen zal later uitvoerig worden toegelicht 

Raakvlakken en gezamenlijke faciliteiten 
Overeenkomstige en gemeenschappelijke onderdelen benutten en versterken. 

Eigen identiteit 
Ook al hebben de genoemde onderdelen veel raakvlakken qua doelgroep en beleving, ieder onderdeel 
moet wel de eigen plek en identiteit kunnen behouden. 
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2.3 Projectresultaat 

Gestreefd wordt naar een projectresultaat bestaande uit een voor het cultuurcluster 'de Dobbelsteen' 
geschikt ontwerp en passend binnen het plan 'Zitterd Revisited'. 

Door het veelvuldige contact en overleg met de betrokkene partijen hoop ik tot een realistisch en 
concreet ontwerp te komen. Wellicht dat dit in de toekomst verder gebruikt kan worden. 

2.4 Risico's 

Door het contact met de betrokkene partijen zal het langer duren om tot een concreet programma 
van eisen te komen. Hiervoor zal veel overleg gevoerd moeten worden. Tevens zal ik moeten waken 
voor het mogelijke individuele belang. Alles in dit project is vrijblijvend en moet ook zo blijven. 
Medewerking van de betrokkene partijen is uiteraard welkom 
De duur van het project zal ik zelf in goede banen moeten leiden. 
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3.1 Masterplan 'Zitterd Revlsited', 

Oude sporen blootgelegd! Sittard is vanouds een vestingstad met schootsvelden rondom. Een opdracht 
voor herinrichting van een winkelcentrum aan de rijksweg, later uitgebreid met een studieopdracht voor 
herinrichting van het aanpalende ziekenhuisterrein, mondde uit in het masterplan "Zitterd Revisited". 
Uitgangspunt is het weer leesbaar maken van de oude kwaliteiten van de stad: de contouren van de 
vesting, het silhouet met de vele spitsen, de schootsvelden en oude waterlopen, maar ook de recentere 
entiteiten zoals een woonwijk in Amsterdamse School Architectuur. 

Belangrijk onderdeel is een nieuw te creëren culturele as, parallel aan de winkelstraat naar het station. 
Deze as verbindt de Rijksweg met het voormalige ziekenhuisterrein, dat wordt ingericht als volwaardig 
stadsdeel. De plek waar Coenen aanvankelijk winkels zou ontwerpen, wordt een 'kristallisatiepunt': hier 
komen "dobbelstenen' met als belangrijke publieke functies, zoals een stadskantoor, een museum of een 
bibliotheek. Als eerste fase wordt de bestaande Cdasingel getransformeerd tot echte singel met dubbele 
bomenrij en water. De vele deelopgaven omvatten naast sloop en nieuwbouw ook, bijvoorbeeld, het 
grondig aanpassen van een enorme oude flat, die wordt opgenomen in het ritme van de nieuwbouw. 

De stedebouwkundige context, zoals die door Jo Coenen in 'Zitterd Revisited' is geschetst, wordt onder 
meer gekenmerkt door: 

Het zoveel als mogelijk respecteren en herstellen van de schootsvelden rondom 
de historische binnenstad. 
Het terugbrengen van het water in de stad. 
De invulling van het vrijkomende ziekenhuisterrein. 
Het creëren van een dubbele looproute vanaf het stationsgebied naar de 
binnenstad. 
Het verbeteren van de looproute naar het station {upgrading Steenweg). 
Vernieuwing van het winkelgebied Den Tempel. 
Het verkeersluw maken van de Rijksweg tussen de Cdasingel en de 
Wilhelminastraat in combinatie met een duidelijke verkeersstructuur rondom het 
centrum. 
Het creëren van nieuwe functies op nieuw te (her) ontwikkelen locaties. 
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'Zitterd Revisited' kent 6 deelplannen. De herinrichting van de binnenstad van Sittard wordt 
gefaseerd uitgevoerd en gaat rond 2020 zijn voltooiing vinden. 'Zitterd Revisited' is een dynamisch 
project, waarbij gaandeweg het proces zaken kunnen worden bijgesteld. Zoals de zaken er nu 
voorstaan, is de volgorde van de fasering als volgt: 

1. De Schootsvelden 
2. De Wissel 
3. De Dobbelsteen 
4. Rondom het Station 
5. Binnenstad West 
6. Den Tempel 

59 



3.2 Locatie 'de Dobbelsteen'. 

Het gebied rond de Haspelsestraat en de Rijksweg Noord wordt 'de Dobbelsteen' genoemd. Dit 
plangebied is het boegbeeld van 'Zitterd Revisited'. Rondom het kruispunt Rijksweg - Walramstraat -
Deken Thijssensteraat gaan de panden tegen de grond. Er zijn rond dit kruispunt vier kwadranten te 
onderscheiden: 

D1 - Het kwadrant 'Vanderbergh' 
D2- Alterra 
D3 - Nettorama 
D4 - Voormalige garage Göttgens 

(14.600 m2
) 

(14.120 m2
) 

(16.025 m2
) 

(12.530 m2
) 

Er is een gemêleerde invulling gepland van sociaal-culturele, commerciële, kantoor- en woonfuncties. 
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Een grote mate van levendigheid op de locatie van 'de Dobbelsteen', langere openstelling van het 
gebied en een vergroting van de activiteit van de locatie zijn het doel. Het cultuurcluster zal, onder 
meer door middel van bijzondere architectuur, worden voorzien van een eigen identiteit. 

Het plandeel 'de Dobbelsteen' beslaat voornamelijk het kruispunt Rijksweg-Noord met de 
Walramstraat/ Deken lijssenstraat en de relatie met de Steenweg. Op dit kruispunt is in de 
ontwikkelingsvisie een sociaal-cultureel centrum gedacht: 'de Dobbelsteen'. Dit centrum biedt 
uitgelezen kansen voor de versterking van het culturele veld. Sittard als stedelijk 
ontmoetingscentrum zal zich richten op het 'consumeren' van cultuur dat voor een belangrijk deel 
een (boven)regionale uitstraling zal hebben . 
Een multifunctioneel concept zal ervoor zorgen dat deze centrale locatie uitgroeit tot een levendige 
ontmoetingsplaats, navel van de stad en trekpleister voor de eigen burgers, bezoekers uit de 
(eu)regio, provincie en land. 

De kansen voor 'de Dobbelsteen' bestaan uit: 
Een zeer gunstige ligging voor zowel bewoners als bezoekers van Sittard-Geleen; 
Geweldige kansen tot inhoudelijke vernieuwingen en imagoverbetering; 
Synergetische mogelijkheden zowel op organisatorisch, facilitair, promotioneel als 
ruimtelijk vlak, die een meerwaarde kunnen vormen voor elk van de afzonderlijke 
instellingen. 

Binnen dit plandeel zijn vier deelgebieden te onderscheiden: D1 t/m D4. Deze vier deelgebieden 
vormen tezamen 'de Dobbelsteen'. Bij voorkeur zal 'de Dobbelsteen' als één integraal project 
gerealiseerd worden, maar een gefaseerde uitvoering is eveneens mogelijk. Gedacht wordt aan één, 
in één hand ontworpen gebouw of een gebouwencomplex in zeer bijzondere architectuur, waarin 
vooral publieksgerichte functies hun plaats kunnen krijgen. De afstemming tussen de functies en de 
gebouwen wordt zeer belangrijk geacht. 

In het totaal is er in het beleidskader voor culturele voorzieningen ongeveer 12.000 m2 bvo 
beschikbaar. De precieze invulling van 'de Dobbelsteen' staat nog ter discussie. Voor het centrum 
van Sittard liggen er kansen met betrekking tot museum 'Het Domein', het Regionaal Historisch 
Centrum en een theatervoorziening in de vorm van een vlakke-vloer zaal. 
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'Het Domein' heeft nationaal aanzien en is een troef voor de stad. In een nieuw gebouw zal dit museum 
zich verder kunnen ontwikkelen. De gemeente wil deze nieuwe huisvesting realiseren en wil daarbij 
gebruik maken van de synergie-effecten die optreden als de huisvesting van het museum en een nieuw te 
bouwen bestuurscentrum worden gebruikt door beide gebouwen aan elkaar te koppelen. Het publieke 
karakter van een nieuw gemeentehuis zou goed aansluiten bij de sociaal-maatschappelijke functies in 'de 
Dobbelsteen'. Het vrijkomende gebouw van het museum kan gebruikt worden voor de huisvesting van een 
andere functie, bijvoorbeeld het Regionaal Historisch Centrum. Dit zal een verdere versterking zijn van de 
cultuurhistorische kwaliteiten van het centrum van Sittard. Evenals 'Het Domein' zal ook de nieuwe kleine 
theatervoorziening een sterke bijdrage kunnen leveren in een vernieuwende stedelijke cultuur. 

Ten aanzien van de schouwburg is besloten dat deze voorlopig in gerenoveerde vorm (inclusief 
aanpassingen) op de huidige locatie behouden blijft; dit in elk geval voor de komende 10 tot 15 jaar. Op 
de langere termijn is integrale nieuwbouw op een andere locatie niet uitgesloten. In 'de Dobbelsteen' zou 
deze functie een geschikte plek kunnen vinden; in de planvorming is hiermee rekening gehouden op de 
langere termijn. Door intensivering van verbindingen zal getracht worden de huidige schouwburg meer 
aansluiting te geven op de binnenstad en het nieuwe culturele centrum 'de Dobbelsteen'. 
Ten aanzien van mogelijke huisvesting op de middellange en lange termijn, van muziekschool, 
concertzaal, schouwburg en onderdelen HBO-onderwijs zal nog een uitgebreide discussie plaatsvinden. 
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De culturele functies zullen zich, primair geconcentreerd in 'de Dobbelsteen', ontwikkelen in een 
groeimodel. Invulling van de op dit moment braakliggende terreinen lijkt daarbij het meest voor de 
hand liggend. De realisatie van nieuwe huisvesting voor museum 'het Domein' heeft daarbij prioriteit. 
'de Dobbelsteen' biedt tevens ruimte aan met de culturele voorzieningen gerelateerde functies, zoals 
theatercafé, kunstboekhandel/kunstuitleen, verhuur of verkoop van muziekinstrumenten etc. Een 
verdere invulling met leisureachtige activiteiten/evenementen wordt ondersteund. Een 
winkelvoorziening op deze locatie behoort eveneens tot de mogelijkheden. Op de hoek 
Walramstraat/ Overhovenerstraat is ruimte gereserveerd voor een hoogwaardige hotelvoorziening, 4 
tot 5 sterren niveau, met 1 00 kamers. 

Naast sociale, culturele en maatschappelijke functies is er aan de noordzijde van 'de Dobbelsteen' 
ruimte voor woningbouw. Woningen zorgen voor levendigheid en een gevoel van veiligheid in dit 
gebied. Circa 60 appartementen zijn in het ontwikkelingsplan opgenomen. 

'de Dobbelsteen' geldt als het boegbeeld van 'Zitterd Revisited'. Bij 'de Dobbelsteen' wordt een 
'binnenplein' gecreëerd, met ongeveer het formaat van de helft van de Markt. De invulling van het 
binnenplein van 'de Dobbelsteen' hangt sterk samen met de functies die in 'de Dobbelsteen' hun 
plek zullen vinden. 

'de Dobbelsteen' is ten opzichte van de eerdere ontwikkelingsvisie in de richting van de Steenweg 
verschoven, zodat de relatie met de Steenweg en de routing vanaf het station beter tot uiting komt. 
Een aandachtspunt bij de uitwerking is het functioneren van de Steenweg als aanlooproute naar het 
winkelgebied. Bij 'de Dobbelsteen' ligt de overgang van de Steenweg naar het A-winkelgebied. Er is 
nog weinig duidelijkheid over de invulling van de Steenweg vanaf 'de Dobbelsteen'. Er bestaat een 
voorkeur voor invulling met commerciële functies, die verschillen van de winkelfuncties in de oude 
binnenstad (het A-winkelgebied). De Steenweg/ Voorstad moet haar kleinschaligheid en gevels 
kunnen behouden. 

'de Dobbelsteen' ligt aan de grens van het kernwinkelgebied en vormt een mooie aansluiting op het 
ziekenhuisterrein, waar de nadruk meer op wonen dan winkelen zal liggen. 

Indicatie ruimtegebruik deelgebied 'de Dobbelsteen': 

Bebouwing: 

Woningen totaal 
Winkels 
Kantoren 
Cultuur 
Horeca 
Overig 

'de Dobbelsteen' (01 t/m 04): 

ca. 140 stuks 
ca. 2.300m2 bvo 
ca. 1 .400m2 bvo 
ca. 15.000m2 bvo 
ca. 8.000m2 bvo 
ca. 300m2 bvo 
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3.3 Deelgebied 'de Dobbelsteen'. 

De totale locatie van 'de Dobbelsteen' is voor mij (binnen het afstuderen) te groot om volledig uit te 
werken. Vandaar dat ik binnen de vier kwadranten een keuze dien te maken welke voor mijn 
afstudeeropgave van toepassing zal zijn. 

Omdat er over de invulling van de locatie niets tot weinig vast staat heb ik de keuze zelf moeten maken. 
Eén van de vier kwadranten is recent (januari 2006) vergeven aan de Hogeschool Zuyd. Het betreft hier het 
kwadrant op de locatie Nettorama (zie de volgende 2 pagina's, aangegeven in het geel). 

64 



65 



Mijn keuze is op locatie van de voormalige garage Göttgens gevallen (oranje volume op beide 
afbeeldingen). De reden hiervoor is dat deze locatie relatief het minst is ingesloten door de bestaande 
bebouwing en niet in de laatste plaats door de unieke ligging. Wat ook heel belangrijk is dat dit blok 
tussen het oude en het nieuwe Sittard gelegen is. Dit gegeven kan sterk worden benadrukt in de 
ontwerpfase. 
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3.4 Kenm rken 

3.4.1 N u (schootsvelden) 
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Bijzonderheden: 

De reconstructie van de schootsvelden zijn een belangrijk onderdeel van het masterplan "Zitterd 
Revisited". Door deze velden wordt de oorspronkelijke vorm en historie van de stad weer volledig 
in ere hersteld. 
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3 .. 2 W t r 
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Bijzonderheden: 

De oude beek "Cotelbeek" wordt gereconstrueerd. Deze waterpartij was kenmerkend voor de stad 
Sittard. Een mooie bijkomstigheid is dat het gekozen bouwblok een volledige gevel aan de 
waterkant krijgt. Dit maakt dit bouwblok heel bijzonder. 
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3.4.3 Hlstori che bebouw n 
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Bijzonderheden: 

Rond het gebouw bevindt zich een aantal historische gebouwen, waaronder de markante kerk. 
Deze laatste is een eeuwenoud voor de stad en omgeving belangrijk oriëntatiepunt. Ze zijn niet 
direct aan het cultuurcluster verbonden. Toch zijn ze uitermate belangrijk en visueel als het ware 
het behang van mijn project. 

De historische schootsvelden grenzen aan het gebouw en raken het als het ware aan. 
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3. . Omliggende bebouwing 
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Bijzonderheden : 

De omliggende bebouwing bestaat nu hoofdzakelijk uit winkels met daarboven woningen. In het 
stedenbouwkundig plan 'Zitterd Revisited' zijn in de overige deelgebieden te weten: De 
Schootsvelden, De Wissel, Rondom het Station, Binnenstad West & De oude Stad - Den Tempel, 
ruimschoots woningen en appartementen gepland. 
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3 . . 5 Nieuwbou 
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Bijzonderheden: 

Eigenlijk is niets definitief vastgelegd. Toch zijn er enkele uitspraken te doen. Het blok D3 zoals 
benoemd op pagina 26 zal zeer waarschijnlijk de invulling "school" krijgen. Deze locatie is 
inmiddels zoals reeds vermeld door de gemeente Sittard-Geleen toegewezen aan de hogeschool 
Zuyd. 
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3.4.6 Verkeer (rijk w g) 
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Bijzonderheden: 

De Rijksweg is de aanvoerroute van het verkeer door de stad Sittard-Geleen. Deze Rijksweg 
verbindt de voormalige gemeenten Sittard en Geleen. 
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3.4.7 Voetgang r zone 
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Bijzonderheden: 

Het plein tussen mijn gekozen locatie en de waarschijnlijke nieuwbouw van de hogeschool Zuyd 
kan mogelijk verdiept worden uitgevoerd. 
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3.4.6 Winkel-as 
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Bijzonderheden: 

Gezien vanaf het station (niet op de afbeelding) kan gekozen worden tussen de winkel-as en de 
culturele-as. 
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3 .. 9 CuJtuur-a 
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Bijzonderheden: 

Gezien vanaf het station (niet op de afbeelding) kan gekozen worden tussen de winkel-as en de 
culturele-as. 
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3. .1 0 Verbindln s-assen 
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Bijzonderheden: 

Deze verbindingsassen verbinden de winkel-as met de culturele-as. Men kan de looproute 
verschillende keren afwisselen. 
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3.5 Oriëntatiepunten 

Overzicht 
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Bijzonderheden: 

Naast het gegeven dat het te realiseren gebouw zal grenzen aan een waterpartij, beschreven in het 
voorgaande hoofdstuk, zijn er drie aspecten die bijzondere aandacht verdienen. 

Bijzondere aandacht dient geschonken te worden aan de toevoerroute: de Rijksweg. Ik heb de 
coördinatiepunten van de rijksweg onderverdeeld in 2 aparte bijzondere punten. Het punt aan de winkel-as 
(nr.1) die moet gaan dienen als trekpleister voor het winkelende publiek en de andere zijde (nr.2) waar het 
verkeer richting de stad met het gebouw zal worden geconfronteerd. Uiteraard zijn de schootsvelden (nr.3) 
een zeer belangrijk onderdeel in dit plan. De oude kerk (nr.4) welke nog niet sterk aan bod is gekomen, is 
erg belangrijk voor de stad Sittard. Deze is namelijk een belangrijk oriëntatiepunt! Tevens is deze kerk in 
de avonduren bijzonder mooi verlicht. 
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Oriëntatiepunt nr.1 7 Rijksweg (beeld vanaf de locatie) 



Oriëntatiepunt nr.2 7 Rijksweg (beeld vanaf de locatie) 



Oriëntatiepunt nr.3 ~ Schootsvelden (gezien vanaf de stedebouwkundige maquette) 



Oriëntatiepunt nr.4 7 Oude kerk (beeld vanaf de locatie) 





3.6 Stedebouwkundige randvoorwaarden 

Omdat het plan nog in een studiefase verkeert, zijn tot op heden slechts een beperkt aantal 
stedenbouwkundige randvoorwaarden bekend. De reeds bekende kaders zal ik waar mogelijk respecteren 
en volgen. 

Het plan 'Zitterd Revisited' is met zorg door het bureau Jo Coenen & co bedacht en uitgewerkt. Zoals 
boven vermeld zal het door het Jo Coenen ontwikkelde plan leidend zijn zonder dat ik het verhef tot een 
keurslijf. Indien van de randvoorwaarden word afgeweken zal ik dit in het verslag gemotiveerd vermelden. 
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3.6. 1 Afmetingen 
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(gegevens opgenomen uit tekeningen van Jo Coenen & co architecten.) 
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3.6.2 Gebouwhoogte 

Uitgegaan is van een standaard verdiepingshoogte van 4,5 meter. 

Over het aantal verdiepingen is nog geen definitief standpunt ingenomen. Gedacht moet worden 
aan 5, maximaal 6 verdiepingen. 

De totale hoogte van het gebouw zal hierdoor kunnen uitkomen op 24- 28meter. 
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In dit hoofdstuk zijn de vier functies die in het cultuurcluster een plek krijgen nader per functie uitgewerkt. 
Bijzondere aandacht heb ik besteed aan het museum "Het Domein". Immers de museale functie heeft een 
spilfunctie in het totale gebouw. 
Met de werkwijze van Norman Foster in mijn achterhoofd heb ik veel tijd geïnvesteerd in gesprekken met 
deskundigen en direct verantwoordelijken voor de in het cluster te vestigen functies. Door deze aanpak heb ik als 
het ware mijn eigen projectteam samengesteld. 
Ik ben met name de volgende personen bijzonder dankbaar voor hun medewerking: 

Stijn Huijts 
Jaap Doeglas 
Bep Smeets 
Thijs Heijnen 
André Dieteren 
Wil Faworek 
Denis Crompvoets 

Museum het Domein 
Filmhuis het Domein 
Biblionova 
ADé Groep, bureau voor management services 
Artamuse 
Gemeente Sittard-Geleen 
Gemeente Sittard-Geleen 
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4.1 Mu eum 

4.1.1 Visie 

Het Domein 

Museum "Het Domein" is een museum voor hedendaagse kunst en stedelijke historie & 
archeologie. Het Domein is een jong museum dat zich letterlijk en figuurlijk bevindt in het centrum 
van de periferie. Letterlijk omdat het museum gehuisvest is in de provinciestad Sittard, op redelijke 
afstand van andere cultuurcentra als Heerlen, Maastricht, Brussel, Antwerpen, Aken, Keulen en 
Düsseldorf met talrijke museale instellingen. Figuurlijk omdat het museum een duidelijk eigen(wijs) 
beleid voert. 
De huidige accommodatie van het Domein, een voormalige negentiende eeuwse stadsschool, ligt 
in het historische hart van Sittard. Op de benedenverdieping vindt men de tentoonstellingen en de 
collecties op het gebied van de internationale hedendaagse kunst. Herkenbare specialisaties zijn 
fotografie en videokunst. De bovenverdieping is gereserveerd voor de vaste collecties en 
wisselexposities op het gebied van de geschiedenis van stad en streek, met speciaal voor 
jongeren een multimediastraat 
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Om een goed beeld te krijgen over het museum "Het Domein" heb ik diverse gesprekken 
gevoerd met Stijn Huijts (directeur) over een programma van eisen voor het museum en 
over de gewenste toekomstige uitstraling van het museum mede in relatie tot het totaalbeeld 
van "de Dobbelsteen'. 

Een tot in detail ; uitgewerkt programma van eisen was niet voorhanden. Door de ruimten te 
benoemen met de benodigde m2 en te brainstormen over hoe het museum zich nu en 
straks wenste te profileren in stad en regio, kon daarentegen een redelijk totaalbeeld worden 
gevormd. "Het Domein" onderscheidt zich van andere musea door met name op 
"eigen"wijze" manier open te staan voor vernieuwende, innovatieve en jonge kunstuitingen 
waarbij onder andere fotografie en videokunst specialisaties zijn. Ook in de toekomst wenst 
het museum zich lokaal, regionaal, nationaal en internationaal als zodanig te profileren. 

Beleving 

Wenselijk is dat de bezoeker een soort reis moet maken! Een duidelijke rondgang in het 
museum is vandaar dus sterk aan te bevelen! Deze reis dient afgewisseld te worden door 
een aantal grote en hoge ruimten en kleinere en lage ruimten. Tevens dienen de ruimten 
afwisselend een gesloten en open karakter te hebben. Wellicht dat er ook een themazaal 
mogelijk is. De verbinding kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door hellingbanen. Met 
betrekking tot daglichttoetreding is de voorkeur voor licht van boven. Ook moet er een 
donkere ruimte in het plan zijn opgenomen (permanent of dat het mogelijk is na een aantal 
ingrepen). 

Bijzondere aandacht dient geschonken te worden aan de entree. Deze dient tevens een 
educatieve I informatieve functie te krijgen (het voorzien van achtergrondinformatie). De 
entree moet ook dienst doen als ontvangstruimten voor openingen, sponsoren e.d. 

Het zou geweldig zijn in de omgeving van het museum (binnen en buiten) een 24-uurs 
economie te realiseren. Hierdoor zijn er 24 uur per dag activiteiten van verschillende aard. Te 
denken is bijvoorbeeld aan een eigentijds grand-café of restaurant maar ook aan een Febo 
of Burger King! Ook gedacht kan worden aan skate-voorzieningen voor de jeugd en winkels 
die aan het gebouw of activiteiten binnen het gebouw gerelateerd zijn: skate-shop, 
muziekwinkel, boekenwinkel e.d. 

101 



4.1 .2 Programma van eisen 

Grote ruimte voor vaste collectie (4,0m hoog) 
Kleinere ruimten voor vaste collectie (±4stuks) 
Ruimte voor wisselexposities (4,0m hoog) 
Kleine ruimte voor wisselexposities (±4 stuks) 
Ruimte voor educatie -7 projectwerk 
Doorgangsdepot I werkplaats 
Documentatieruimte I archief 
Depot 
Kantoorruimten 
Winkel I receptie I koffieshop 
Personeelskantine 

Totaal 

Exclusief: 
Filmzaal & Auditorium 
Sanitaire ruimten, techniek e.a. 
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600m2 

400m2 

600m2 

400m2 

100m2 

200m2 

150m2 

500m2 

200m2 

150m2 

40m2 

2450 m2 

100 stoelen 





. '1.3 eferenties 

Barcelona, Museum of Contemporary Art, Richard Meier 





Los Angeles, the Getty Centre, Richard Meier 





Hombroich, Raketenstation Langen Foundation, Tadao Ando 





4.2 Bibliotheek 

4.2.1 Visie 

Beleefbibliotheek 

Tegenwoordig is een bibliotheek anders dan 10 jaar geleden. Niet alleen is de digitale omslag hier 
sterk terug te vinden, maar daarnaast spreekt men vandaag de dag over zogenaamde 
beleefbibliotheken. Over deze beleefbibliotheken heb ik gesproken met dhr. T. Heijnen, bureau 
voor management services BV (adviserend bureau voor diverse bibliotheken in Limburg). 
De beleefbibliotheken bestaan uit een aantal onderdelen: 

- leesbevordering 
-educatie 
- informatie 
- activiteiten 
- samenwerking 
- culturele ontmoeting 
-forum 

Daarnaast leent de bibliotheek zich uitstekend om een grote doelgroep mensen te bereiken. De 
overheid ziet en gebruikt de bibliotheek voor een belangrijk deel als informatiestroom die weer 
voor hun eigen doelen gebruikt worden. Uit onderzoek is gebleken dan 30% van de inwoners van 
Nederland lid is van een bibliotheek. 500/o daarvan maakt hier meer dan 1x per jaar gebruik van. 
Men kan dus met een bibliotheek een grote doelgroep van mensen bereiken. Daarnaast is een 
bibliotheek vaak goed te bereiken met het openbaar vervoer en is het dikwijls een publiekstrekker 
op een goede locatie. 

Ook een belangrijk onderdeel is om rekening te houden met ouderen. Tegenwoordig gaat alles 
digitaal. Deze groep heeft hier dikwijls moeite mee. Ze zijn hier niet mee opgegroeid. Het 
programma van de bibliotheek moet hier rekening mee houden. 

De eeuwige discussie zal zijn; blijven boeken bestaan en kan de techniek het boek inhalen? 
Algemeen wordt aangenomen dat er altijd wel bibliofielen blijven die het papier moeten voelen en 
ruiken. De techniek is nu ook nog niet zo ver dat het digitale papier is gerealiseerd. Uiteraard zal 
men de techniek niet tegen kunnen houden en zal er steeds meer informatie digitaal worden 
aangeleverd. 

Als men over bediening spreekt zal dit ook steeds meer digitaal gebeuren met een eigen 
zelfservice balie. Zelf de boeken scannen en indien noodzakelijk boetes voldoen. 
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BiblioNova 

Organisatie: 

BiblioNova is de naam van 18 openbare bibliotheken in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, 
Sittard-Geleen, Schinnen, Stein. Deze 18 vestigingen zijn door een fusie samengesmolten 
tot een organisatie waar zo'n 90 personen werken. De medewerkers zijn geschoold in het 
zoeken naar de informatie die de bezoeker nodig heeft. Zij doen dat niet alleen maar werken 
nauw samen met andere bibliotheken in het land en met educatieve en maatschappelijke 
instellingen. De dienstverlening wordt voorbereid en ondersteund door een centraal kantoor 
waar inhoudelijke diensten worden ontwikkeld en waar ondersteunende diensten zoals 
automatisering en financiën zijn ondergebracht. Dit kantoor is gelegen in de vestiging 
Sittard. 

Waar komt de naam BiblioNova vandaan? 

Biblio, van het Griekse biblion(= boek) de bekende beginlettergrepen van bibliotheek, is 
gekoppeld aan Nova wat staat voor nieuw. Hiermee wil men tot uitdrukking brengen dat men 
het bestaande in ere wenst te houden (de bekende bibliotheek bij u in de buurt), maar dat 
men dit tegelijk ook wil verbinden met nieuwe vormen van diensten en activiteiten. 

Bibliotheek als marktplein! 

De bibliotheken zijn bekende en druk bezochte plaatsen. Men kan het zien als een soort 
marktplein: er is van alles te krijgen . Soms ben je er snel en doelgericht naar iets op zoek. 
Soms slenter je er wat rond , zonder doel. Je treft er kennissen, je maakt eens een praatje, 
drinkt een kopje koffie. Je wordt verrast door een onverwachte vondst. Op het marktplein dat 
een bibliotheek vormt kan men boeken, cd's en DVD's lenen. Maar men kan er ook terecht 
voor het lezen van een krant of tijdschrift. Geregeld vinden er lezingen of cursussen plaats. 
Men wordt er ook verrast door een kleine expositie. 

Op het plein dat bibliotheek heet, tref je al deze elementen aan. Daarom nodigt BiblioNova 
de bezoeker uit met de slagzin: Zoek, vind, ontdek en ontmoet in de bibliotheek! 
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Biblionova zal ook de bibliotheek in "de Dobbelsteen" gaan beheren en exploiteren. Ik heb 
hierover een gesprek gehad met mevr. 8. Smeets, Directeur BiblioNova. 

Het doel is om binnen 10 jaar in de top 50 van beste Nederlandse bibliotheken te behoren. Ook zij 
laat me duidelijk merken dat de beleefbibliotheek de opzet is voor de nieuwe vestiging van 
BiblioNova in "de Dobbelsteen". Op mijn vraag voor wat voor gevoel of visie BiblioNova heeft, krijg 
ik het antwoord; het moet een leuke open uitstraling hebben, een soort huiskameridee. De locatie 
in Sittard kan rekenen op een bezoekersaantal van 250.00 tot 300.000 per jaar. 

Bij het opstellen van het programma van eisen dient er onderscheid te worden gemaakt tussen 
een frontoffice (publieke ruimten en facil iteiten voor het personeel van die vestiging) en backoffice 
gedeelte (administratie en ontwikkelingsafdeling). Het backoffice gedeelte hoeft niet persé in "de 
Dobbelsteen" opgenomen te worden. 

4.2.2 Programma van eisen 

Uitleen media I verblijf functie (3,2m hoog) 
Studiezalen (3,0m hoog) 
Studiecabines (2, 4 & 6 personen) 
Spreekkamers 1 loketten 
Achtergrondcollectie I magazijn 
Kantoor 
Personeelskantine 

Totaal 

Exclusief: 
Sanitaire ruimten, techniek e.a. 
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1500 m2 

200m2 

50m2 

70m2 

140m2 

200m2 

40m2 

1960 m2 
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4.2.3 Referenties 

Maastricht, Centre Ceramique, Jo Coenen 
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4.3 Muziekschool 

.3.1 Visie 

De stichting Artamuse stelt zich ten doel een zo breed mogelijk aanbod in de sectoren muziek en 
dans aan te bieden en te stimuleren zowel in de vorm van onderwijs als door middel van 
ondersteunende activiteiten, afgestemd op de wensen van cursisten en overige belanghebbenden 
in haar werkgebied en rekening houdend met het op verantwoorde wijze bezig zijn met 
kunstzinnige vorming. 

Naar het oordeel van André Dieteren van Artamuse kan muziek- en dansonderwijs in een 
uitnodigende en spannende omgeving samen met andere culturele disciplines een belangrijke 
meerwaarde hebben. Contacten in de culturele sfeer zullen ongetwijfeld leiden tot interactie, extra 
creativiteit, innovatie en onderlinge kruisbestuiving. 
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4.3.2 Programma van eisen 

Leslokaal theorie/zang/koor 
ensembleruimte 
slagwerkruimte 
gitaar 
piano 
strijkers 
blaasinstrumenten 
elektronisch toetsenbord 

oefenlokaal popmuziek 

aula concertruimte 
regieruimte 
berging 
hal 
garderobe 
koffiebar 

computerlokaal 
docentenwerkkamer 

conciërgeruimte I e.h.b.o. 
klusruimte conciërge 
afvalberging 

berging t.b.v. slagwerklokaal 
berging t.b.v. zang/koorlokaal 
berging t.b.v. overige leslokalen (per verdieping) 

toiletten 

overige ruimtes (gangen/techniek/trappen e.d.) 

Totaal 
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60m2 

60m2 

50m2 

24m2 

24m2 

24m2 

30m2 

30m2 

225m2 

10m2 

20m2 

90m2 

25m2 

15m2 

1063 m2 



4.3.3 Refer ties 

't Spectrum in Schijndel (www.tspectrum.nu) 





4.4 Filmhuis 

4.4.1 Visie 

Het Filmhuis "Het Domein" is een kleine organisatie die gehuisvest is in het Museum "Het 
Domein". Dit Filmhuis wordt volledig gerund door vrijwilligers en men wil dit ook zo houden. 
Tijdens mijn gesprek met dhr. J. Doeglas (directeur) en dhr. G van der Lelij (voorzitter) werd 
benadrukt het streven het huidige imago van het filmhuis te behouden bij verhuizing naar "de 
Dobbelsteen". De huidige situatie is niet optimaal. De filmzaal is te klein en de foyer voldoet niet 
meer aan de eisen. Groot belang wordt gehecht aan kleinschaligheid, alternatief kwalitatief 
hoogstaand filmcircuit buiten de reguliere bioscopen, een organisatie van en door vrijwilligers, 
laagdrempelig en mogelijkheden tot een eigen profilering. 

Filmhuis het Domein werkt samen met een aantal regionale filmhuizen die hun programma op 
elkaar afstemmen. De filmhuizen binnen dit samenwerkingsverband en zijn: Filmhuis Venlo, 
Filmhuis Digitaal Roermond en Filmhuis De Spiegel te Heerlen. 

4.4.2 Programma van eisen 

Filmzaal voor ongeveer 100 personen. 
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4.4.3 Referenties 

Filmhuis te Nijmegen www.lux-nijmegen.nl 



4.5 conclusies en uitgangspunten 

Mede op basis van de gesprekken, geïnventariseerde mogelijkheden en kansen over het 
samenbrengen van diverse disciplines gerelateerd aan culturele activiteiten kan men de vraag 
stellen: wat wordt verstaan onder een cultuurcluster? Na het overleg met het door mij gevormde 
projectteam kom ik tot de conclusie dat indien functies met directe en indirecte raakvlakken in een 
gebouw worden samengebracht zij elkaar kunnen inspireren, aanvullen en versterken. Elkaar 
inspireren, aanvullen en versterken kunnen extra creativiteit, synergie en complementariteit met zich 
brengen. Een passend gebouw/maatpak kan hierbij een essentiële rol spelen. 
Ook de wens de eigen identiteit te behouden in relatie tot de gewenste synergie dient in het gebouw 
te worden vertaald. Het is een uitdaging al die aspecten intern als extern in het gebouw leesbaar te 
maken. Synergie, creativiteit en complementariteit mogelijk en zichtbaar maken is de opdracht. Het 
samen in een gebouw huisvesten van verschillende disciplines moet spannend zijn of zoals André 
Walraven het verwoordde: 

"het boek naast het boek dat ik zocht is nog interessanter" 

Met al deze bagage heb ik me in de ontwerpfase gestort die in de volgende hoofdstukken nader zal 
worden toegelicht. 
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Met alle onderdelen van het voorgaande in het achterhoofd ben ik gaan zoeken naar raakvlakken en concepten 
die bruikbaar zouden kunnen zijn voor mijn ontwerp. Zeer veel onderdelen zijn onderzocht, beproefd, uitgewerkt 
en gevisualiseerd. Ik heb er voor gekozen dit proces "voorlopig ontwerp" aan de hand van modellen mijn proces 
betreffende het voorlopige ontwerp te laten zien zonder een uitgebreide toelichting. Het is een weergave geworden 
van mijn eerste schetsen, beelden en maquettes. Ze zijn in het begin van mijn zoektocht naar een nieuwe manier 
van clusteren, en een cultuurcluster in het bijzonder. 
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Het definitieve ontwerp voor het cultuurcluster kan gezien worden als het eindproduct van dit 
afstudeerproject. Een uitgebreid proces met vele kleine deelontwerpen en uitgewerkte schaalniveaus ging 
aan het ontwerp vooraf. Centraal in het definitieve ontwerp staan synergie en de relatie van het 
cultuurcluster tot de historische omgeving. 

Het cultuurcluster vormt letterlijk het culturele middelpunt van de stad. Het is gelegen tussen de oude 
binnenstad en het nieuwe Sittardse centrum. Deze twee werelden ontmoeten elkaar op deze locatie in het 
gebouw. Nieuwe werelden worden hier geopend en gegevens worden op deze plek uitgewisseld en 
bijeengebracht. De uitdaging was het om niet in hokjes te denken maar de verschillende stromingen van 
de functies met elkaar in contact te brengen. Het gebouw moet als het ware de uitwisseling van kennis en 
ervaringen op natuurlijke wijze bevorderen. Het is een gebouw van en voor de inwoners van de gemeente 
Sittard-Geleen. Een lage drempel is dan ook een van de uitgangspunten en in het ontwerp tot uitdrukking 
gebracht. Het gebouw is van alle kanten te betreden. De arena, het middelpunt van het gebouw, is een 
belangrijke openbare ruimte. 

In het voorliggend definitief ontwerp komen de eerder getrokken conclusies en gekozen uitgangspunten 
nadrukkelijk naar voren. Elk wordt gearticuleerd en uitgewerkt. Om de complexiteit van dit gebouw te 
doorgronden, is gekozen voor de volgende aanpak. Allereerst zal aandacht worden geschonken aan de 
synergie. Vervolgens zal nader worden ingegaan op de ontmoetingen van het gebouw met de omgeving, 
aangevuld met informatie over de constructie en de materialisatie. 
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6.1 Referentie - Mercede -Benz useum Stuttgart I UN-Studio 

Tijdens mijn zoektocht naar gelijkwaardige projecten ben ik terecht gekomen bij het ontwerp van 
UN-Studio voor het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Tijdens mijn reis in de zomer van 2006 
naar Italië kon in het niet laten dit gebouw te bezichtigen. En maar goed ook! 

Dit gebouw heeft net die X-factor welke ik zocht voor mijn afstudeerplan. Voornamelijk de route 
binnen dit gebouw is een ware inspiratiebron gebleken voor mijn verdere ontwerpproces. Het 
concept van deze route is gelijk als die van het Guggenheim museum in New York. Eerst neemt 
men de lift naar boven voordat men via de hoofdroute naar beneden daalt. Voordat ik hier dieper 
op in zal gaan zal ik eerst aan de hand van enkele foto's een beeld schetsen van hoe het gebouw 
is ontworpen en vervolgens zal ik de route toelichten. 
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6.1. 1 Legende al 

In de legendezalen staan van boven naar beneden de modellen van Mercedes-Benz. Het 
gebouw bestaat uit 8 identieke verdiepingen. 7 verdiepingen zijn ingericht als 
tentoonstellingsruimte voor de in de loop der jaren geproduceerde modellen. Het start met 
de eerste modellen uit de 19d" eeuw en loopt via hellingbanen naar beneden naar de 
modellen van vandaag de dag. ledere zaal staat volledig in het teken van het betreffende 
tijdperk. Voordat men een zaal betreedt, wordt men door verschillende schermen langs de 
looproute op de hoogte gebracht van de belangrijkste gebeurtenissen uit die tijd. Hierbij 
moet men denken aan bijvoorbeeld politieke-, sportieve hoogte- en dieptepunten alsook 
muziek. Op deze manier wordt men geïnformeerd over de Mercedes-Benz auto-industrie 
en tegelijk maakt men een reis door de historie. 

Bijvoorbeeld bij de modellen uit de jaren 70 staat veiligheid centraal (zie de afbeelding 
hieronder en pagina 173). In deze periode werd onder andere de airbag bedacht en kwam 
het Anti Blokkering Systeem (ABS) als veiligheidsoptie beschikbaar. Als verwijzing naar 
het aspect veiligheid is de zaal door middel van vangrails aangekleed. 

Hetzelfde concept is ook op de andere verdiepingen in de legendezalen toegepast. Hierbij 
moet men denken aan de veel gebruikte materialen in de desbetreffende periode. Het 
begint in de bovenste zaal met metaal en hout als wandbekleding en wordt vervolgens 
aluminium, daarna kunststof en tenslotte bij de huidige studiemodellen carbon. 

De volgende 4 pagina's kan men duidelijk zien dat de plattegronden steeds hetzelfde zijn. 
De verschillen worden bepaald door de aankleding. 
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6.1.2 Themaz al 

De themazalen, die via de legendezalen zijn te bereiken, zijn in tegenstelling tot de 
legendezalen telkens hetzelfde uitgevoerd. Het zijn open en lichte ruimten waar op iedere 
verdieping een ander thema centraal staat. De ene zaal staat vol met verschillende taxi's 
(zie volgende 2 pagina's), voertuigen die voor hulpdiensten zijn uitgerust of modellen die 
door bekende internationale sterren zijn gebruikt. In tegenstelling tot de aanliggende 
legendezaal, die via hellingbanen zijn verbonden, zijn de themazalen onderling gekoppeld 
door een trap (zie de afbeelding hieronder en op pagina 164). 
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6.1.3 Vloerenplan 

Deze twee routes van de themazalen (rode pijlen) en de legendezalen (paarse pijlen) zijn 
permanent met elkaar verbonden (gele pijl). Ze kunnen daarnaast ook los van elkaar 
functioneren. 
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De plattegrond is opgebouwd uit 3 cirkels, een 
verwijzing naar de ster van het Mercedes-Benz 
embleem. Op iedere verdieping zijn de legendezaal 
(groen) en themazaal (blauw), uitgedrukt in twee 
cirkels, vertegenwoordigd. De derde cirkel is een 
vide (rood op de onderste afbeelding) waardoor de 
volgende legendezaal wordt aangekondigd. 

De plattegronden van het Mercedes-Benz museum 
bestaan zoals omschreven uit 3 cirkels. Deze 
plattegronden zijn in het vloerenplan gestapeld en 
ook gedraaid. Hierdoor schuiven de zalen en vides 
vloeiend over elkaar heen. 
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6.2 ercedes~Benz Museum v . "de Dob elsteen" 

DOWN 4 
TO THE NEXT PLATEAU : 

(COLLECTîON) f . . 

Kan ik een uniek logistiek systeem ontwikkelen waarin de vier functies vertegenwoordigd zijn? 

Is het mogelijk om mijn programma van eisen uit te werken in twee verschillende routes waarbij 
elke route de vier functies faciliteert? De routes dienen verder ook los van elkaar functioneren en 
gekoppeld kunnen worden door een derde bindende factor. 
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6.3 Concept 

In het cultuurcluster moeten vier organisaties hun plek krijgen: het museum "Het Domein", het 
filmhuis, de bibliotheek en de muziekschool. De uitdaging is om deze vier functies zodanig met 
elkaar te verbinden dat synergie ontstaat en deze zowel intern en extern hun vertaalslag krijgen in 
één gebouw. 

Voor het bepalen van het concept zijn in eerste instantie de werkzaamheden toegespitst op de 
specifieke behoeften van iedere organisatie. Hierdoor kan het programma van eisen aanzienlijk 
worden vereenvoudigd. Onderdelen voor ieder van belang en noodzakelijk zoals kantoren, kantine 
en sanitaire ruimten zijn voor het concept vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Zij krijgen 
immers een vaste plek in het gebouw beschikbaar en bereikbaar voor alle functies. Het 
programma van eisen kan als volgt worden omschreven: 

Museum "Het Domein": Bibliotheek: Muziekschool: Filmhuis: 

expositieruimten boekenuitleen educatieve ruimten filmzaal 
educatieve ruimten studiecellen oefenruimten 
ruimte voor workshops educatieve ruimten computerzaal 
bioscoop computerzaal concertzaal 
auditorium expositieruimten opnamestudio 
bibliotheek/archief leeszaal danszaal 

bibliotheek/archief 

Al deze specifieke behoeften zijn vervolgens losgeknipt en verdeeld over drie hoofdroutes, te 
weten een educ 1 v route, een culturele route en de boekenkastroute. Deze drie routes zijn 
over de vier verdiepingen boven het maaiveld verdeeld. De verdieping en routes worden onderling 
verbonden door hellingbanen we'lke binnen in het gebouw ter plaatse van de arena worden 
gesitueerd. 
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Ter verduidelijking van de drie verschillende routes zijn de onderdelen van de vier functies 
naar route ingekleurd 

Museum "Het Domein": Bibliotheek: Muziekschool: Filmhuis: 

expositieruimten boekenuitleen eclucatteve ruimten filrn..:aal 
e lucatieve ruimt n ll drer llen oefenru1rnten 
ruimte voor worksl1ops educatieve ruimten \..Omp 1! r._éif!l 
brascoop o nputerz al concertzaal 
auditorium expositieru imten o n mestudro 
bibliotheek/archief Ie SZ ct danszaal 

bibliotheek/archief 

De verdeling per route gaat er als volgt uit zien: 

De educatieve route bestaat uit: 

educatieve ruimten 
ruimte voor workshops 
bioscoop/filmzaal 
auditorium 
studiecellen 
computerzaal 
leeszaal 
oefenruimten 
opnamestudio 

De culturele route bestaat uit: 

expositieruimten 
concert- en danszaal 

De boekenkastroute bestaat uit: 

boekenuitleen 
bibliotheek/archief 

(museum + bibliotheek + muziekschool) 
(museum) 
(museum + filmhuis) 
(museum) 
(bibliotheek) 
(bibliotheek + muziekschool) 
(bibliotheek) 
(muziekschool) 
(muziekschool) 

(museum + bibliotheek) 
(muziekschool) 

(bibliotheek) 
(museum + bibliotheek + muziekschool) 
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De culturele en educatieve routes kunnen in het ontwerp, indien gewenst, los van elkaar 
functioneren en lopen niet door elkaar heen, wel raken ze elkaar! Visueel worden deze twee 
met elkaar verbonden. De boekenkastroute heeft een eigen route in het gebouw en 
doorsnijdt de educatieve en culturele route. Men zou de boekenkastroute als het bindend 
element van het gebouw kunnen beschouwen. De boekenkastroute is de route die alle 
informatie bevat over alle in het gebouw aanwezige functies. Het is de encyclopedie die men 
voor alle vragen en informatie over alle in het gebouw gehuisveste functies kan raadplegen . 

boekenkastroute 

educatieve route 
culturele route 

Concept vloerveld 
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De twee vloervelden aan de gevelzijde (oranje en groen) worden met het split-level principe uitgevoerd. 
Het vloerveld aan de culturele-as (oranje vloerveld} wordt 1 ,75m. verhoogd. Het vloerveld aan de 
waterzijde (groene vloerveld) zal1 ,75m. worden verlaagd. 

Vloerveld 1, 750 + P 

Vloerveld 1,750- P 

I 

l 
"neutrale vloerveld" 0.000 = peil 
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Door het oranje vloerveld 1 ,75m. te verhogen heeft dit gevolgen voor de oriëntatie. Vanaf het 
hogere vloerveld is een oriëntatie richting de arena, de schootsvelden en oude kerk mogelijk . Het 
bovenliggende vloerveld blokkeert, samen met de boekenkast, de oriëntatie richting de 
schootsvelden vanaf het "neutrale vloerveld". Vanaf het "neutrale vloerveld" zal hierdoor de 
oriëntatie enkel richting de arena zijn. 

• 

Bij het vloerveld waar deze 1,75m zakt t.o .v. het "neutrale vloerveld" is het zicht vanaf het lagere 
vloerveld beperkt tot enkel die van de schootsvelden en de oude kerk. Vanaf het "neutrale 
vloerveld" wordt de kijkrichting bepaald door de boekenkast die het zicht richting de arena 
"gedeeltelijk" blokkeert. 
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6.3.1 Educatieve Route 
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6.3.2 Cutturele Route 
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6.3.3 Boekenk st Route 
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6.3.4 Tot albeeld 
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In de volgende p ragr fen z I nader 
van hel gebouw et de omgeving, 
con tructie en de mat riali tie. 
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Oude Kerk Schootsvelden 



6.4 Orientatie & Volume 

Vanwege de bijzondere situatie, beschreven in hoofdstuk 3, zal de situatie in het ontwerp 
bijzondere aandacht krijgen. De oriëntatie richting de schootsvelden en de oude kerk zal als rode 
draad fungeren in het project. 

6.4.1 Oriëntatle 

De schootsvelden en de oude kerk zijn typerend voor de stad Sittard-Geleen. Het 
cultuurcluster is voor de inwoners van deze gemeente. Het bijzondere van deze situatie is 
dat het gebouw volledig op deze twee trekpleisters kan worden georiënteerd. 

Om dit extra te accentueren is gekozen om een aantal wanden te plaatsen die de 
kijkrichting benadrukken. Deze wanden gaan dienst doen als servicewanden. In deze 
servicewanden zullen een groot aantal faciliteiten worden ondergebracht. Hierbij moet 
men denken aan: de toiletruimten, de trappenhuizen, vluchtwegen, de liftschachten, 
bergingen en techniek. 
Door deze oplossing zijn er geen grote barrières ten behoeve van de oriëntatie en kunnen 
de plattegronden "transparant" worden ontworpen. 

In het hoofdstuk constructie zal nogmaals naar de oriëntatie worden verwezen. 

Oorspronkelijk stedenbouwkundige 
massa volgens het masterplan 
"Zitterd Revisited" 
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Oorspronkelijk stedebouwkundige 
massa v.v. wanden 



Oorspronkelijk stedebouwkundige 
massa v.v. wanden 

Stedebouwkundige massa v.v. 
wanden en opgeteld volume 
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6. .2 Stedenbouwkundige massa 

Gestreefd is om het stedenbouwkundige volume van het masterplan "Zitterd Revisited" 
waar mogelijk te volgen. De massa die voor dit gebouw is bepaald is in belangrijke mate 
gerespecteerd maar op een aantal punten aangepast. 

In het oorspronkelijke plan is het gebouw een dichte massa. Ik ben van mening dat de 
massa aan de kant van de schootsvelden opgetild moet worden. Op deze manier worden 
de schootsvelden uitdrukkelijk bij het cultuurcluster betrokken en benadrukt het nogmaals 
dat het middelpunt van het gebouw samen met de schootsvelden deel uit maakt van de 
openbare ruimte. 

Ook voor wat betreft de hoek van het gebouw heb ik de massa aangepast. Het gebouw is 
gelegen aan het eind- en startpunt van de cultuur-as. Ik ben van mening dat dit gegeven 
aanleiding is om de hoek te verbijzonderen (zie afbeelding hieronder) . In het hoofdstuk 6.7 
zal ik hier nader op ingaan. 
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verbindings-as 
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.4.3 Verbindings-a 

Zoals vermeld is het gebouw tussen de bestaande winkel-as en de te realiseren cultuur-as 
gesitueerd. Het gebouw reageert hierop door deze twee assen met elkaar te verbinden. In het 
gebouw ontstaat daardoor een verbindings-as welke als een galerij is ontworpen. In de 
verbindings-as heeft het centrale vertrekpunt naar de bovenliggende verdiepingen een prominente 
plek gekregen. Aan de uiteinden van deze verbindings-as zullen de twee hoofdentrees worden 
gesitueerd. 

entree - winkel-as 
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6.4. Ar na 

Aan de cultuur-as is tevens de arena gelegen. Deze arena is het verdiepte binnenplein van 
het cultuurcluster. De opzet van deze arena is om er 24 uur per dag activiteiten mogelijk te 
maken. Hierbij moet men niet alleen denken aan de in het cultuurcluster samengebrachte 
functies maar ook aan: de wekelijkse markt, toneel- en muziek voorstellingen, filmavonden 
in de zomer, de huldiging van de locale sporthelden of voetbalverenging, 
verenigingsactiviteiten, modeshows, presentaties etc. Het plein is onderdeel van de 
openbare ruimte in de stad. 
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6.4.5 Cultuurcafe 

Gekoppeld aan de arena en de verbindings-as is een Cultuurcafé ontworpen. In dit café 
zal het heerlijk toeven zijn na bijvoorbeeld een filmavond of de repetitie van de band. Dit 
café zal langere openingstijden hebben dan het cultuurcluster en los van het gebouw 
kunnen functioneren. De arena biedt een unieke mogelijkheid voor een terras. 
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6.4.6 Cultoorshop 

Boven in de verbindings-as aan de zijde van de winkel-as is een cultuurshop gepland. De 
shop heeft 3 verdiepingen en is gekoppeld aan het cultuurcluster. In deze shop zullen 
enkel aan het cultuurcluster gerelateerde onderdelen worden aangeboden. Hier moet men 
denken aan boeken, kunst(-uitleen), muziek, kunstenaarsbenodigdheden en bijvoorbeeld 
snaren voor de gitaar. 
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6.5 lndeltng Verdi pingen 

Nivo 1 

Studiezaal 
E U wil • r UI 

Studiecellen 
Educo11eve route 

Boekenkasten & werkplekken 
Boekenkastroute 

Arena 
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Ateliers voor startende 
kunstenaars 
Cullurele route 

Expositieruimte 
Cullurele route 



Nivo2 

Expositieruimte 
Culturele route 

Expositieruimte 
Culturele route 

Boekenkasten & werkplekken 
Boekenkastroute 

Arena 
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Leslokalen muziekschool 
Educall v route 

Oefenruimten muziekschool 
Educ tlov rout 



Nivo3 

Auditorium I Filmzaal 
E ue 11 v rout 

Themazaal 
Educ lieve routo 
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Restaurant 
Culturele route 

Expositieruimte 
Cullurete route 



Nivo4 

Expositieruimte 
Culturele route 

Expositieruimte 
Culturele route 

Boekenkasten & werkplekken 
Boekenkastroute 
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Kantoren 
l:du aHw route 

Werkplaats & workshop 
Educ I ve roul 



213 



6.6 Constructie 

De constructie van het gebouwvolume moet zo veel mogelijk in het concept van synergie en oriëntatie 
meegaan. 

Synergie kan gecreëerd worden door de constructie onlosmakelijk met het gebouw te verbinden. Een 
reactie op de oriëntatie kan ook gerealiseerd worden. Hiervoor ben ik gaan onderzoeken hoe Norman 
Foster dit bij een aantal projecten heeft aangepakt. Nu zal ik niet verder in gaan op het eerder besproken 
project Sainsbury Centre for Visual Arts maar twee andere projecten die op constructief gebied meer 
raakvlakken hebben met mijn afstudeerproject. 

Beide projecten bevatten een duidelijk constructief raster dat heel simpel in elkaar zit. Hierdoor zijn de 
plattegronden gemakkelijk te lezen. Ook dit gegeven wil ik doorvoeren en gebruiken bij mijn definitieve 
ontwerp voor het cultuurcluster. 

Het eerste project dat ik nader zal toelichten is het ontwerp voor het nieuwe hoofdgebouw voor de BBC in 
Londen en als tweede het Willis Faber & Dumas gebouw in lpswich. 
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6.6.1 Referentie , Constructieve opzet 

• 

Bij het ontwerp voor het nieuwe hoofdgebouw voor de BBC in Londen was de locatie een 
belangrijk onderdeel voor het ontwerp. Verschillende straten mondden uit op de locatie en 
in het gebouw. Norman Foster heeft een duidelijk raster gebruikt om het gebouw zo 
efficiënt en constructief-economisch te kunnen maken. 

Hij heeft hier ovale kolommen gebruikt. Kolommen die neigen naar schijven. Deze schijven 
hebben een richting . Hierdoor dicteren ze de kijkrichting. 

• 
l 
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Bij het ontwerp voor het hoofdgebouw voor Willis Faber & Dumas in lpswich was 
opnieuw de locatie een belangrijk onderdeel voor het ontwerp. Omdat het gebouw 
omringd is door straten komt het op een soort eiland te staan. Ook hier heeft Norman 
Fester een duidelijk raster gebruikt. 

Hij heeft hier ronde kolommen gebruikt. Deze kolommen bevatten geen richting . Vooral bij 
dit ontwerp kan men geen echte voorgevel, achtergevel en zijgevels bepalen. 

~':. 
I I ,' .• 

' . . 

......;) i,. .. Aln Ffll3 
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Ik heb er voor gekozen om de orientatie de "vorm" van de constructie te laten bepalen. 
Vraagt het gebouw om een duidelijke of eenzijdige kijkrichting dan zal ik een schijf 
toepassen. Is de orintatie van meerdere kanten mogelijk dan zal een kolom worden 
geplaatst. 

Naar mijn gevoel is het project Bibliothèque National de France van Dominique Perrault 
in Parijs een goed voorbeeld hoe de constructie een duidelijke kijkrichting kan opleggen. 

De betonnen schijven zijn duidelijk aanwezig en vervullen de functie van oogkleppen. Men 
wordt "gedwongen" de gedicteerde kijkrichting te volgen. 
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Afbeelding 1 
neutrale-nivo 
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Afbeelding 2 
Split-level 



6.6.2 Constructieve opzet 

Zoals omschreven in het hoofdstuk 6.4.1 is de oriëntatie een zeer belangrijk onderdeel 
voor het ontwerp van het cultuurcluster. Ook de constructie moet naar mijn oordeel 
onderdeel zijn van de oriëntatie en deze onderstrepen. De servicewanden die eerder aan 
bod zijn gekomen, zijn constructief van groot belang. Deze vormen immers de basis van 
de door mij voorgestelde constructieve opzet. 

Het ontwerp is met betrekking tot de oriëntatie en constructie in 2 gebouwdelen te 
verdelen. 

Gebouwdeel 1: 
Het "neutrale nivo". Dit betreft de zones van de verbinding-as en het cultuurcafé (zie 
afbeelding 1) 

Gebouwdeel 2: 
Het gebouwdeel waarbij de split-level vloeren elkaar ontmoeten en het gebouwvolume 
verspringt (zie afbeelding 2). 
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Beeld vanaf het "neutrale vloerveld" richting arena 

Vertrekpunt 
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Constructieve opzet - Gebouwdeel 1 

Dit gebouwdeel heeft aan iedere zijde een constructieve wand . Met betrekking tot de 
oriëntatie is dit gebouwdeel gericht op de arena. Om dit te benadrukken is een schijf als 
constructief element geplaatst. Deze schijven zijn als het ware oogkleppen en dicteren de 
kijkrichting . Samen met de wanden , de vloeren en de schijven is dit volume stabiel. 

Aan de ideale constructieve opzet voor gebouwdeel 1 hebben verschillende studies ten 
grondslag gelegen. Mijn eerste opzet was één lange galerij waardoor de verbindings-as 
werd benadrukt (zie de afbeelding op pagina 151). Echter de bovenliggende 
verdiepingsvloeren passen niet in dit concept. Ook het verbijzonderen van het startpunt 
van de routes op de verschillende verdiepingen leidde niet tot het gewenste resultaat. 
Het verhaal van de constructieve logica voor wat betreft de wand met daar tegenover de 
schijf gaat hier niet op. 

Uiteindelijk heb ik gekozen voor de opzet met gebruik van schijven die consequent 
worden doorgezet met het principe: wand met daar tegenover schijf. 
Dit brengt een aantal voordelen met zich mee: 

De constructie heeft een heldere en logische opzet. 
De zones van startpunten worden door de gekozen constructieve opzet 
extra benadrukt. 
De constructie gaat "de hoek om" bij de bovenliggende verdiepingen. 
De constructieve opzet behoudt, voor de verbindings-as, het beeld van 
een galerij en verbijzondert ter plaatse de aansluiting richting de arena. 

De vloeren overspannen van balk naar balk. De balken zullen in de vloeren worden gestort 
met gebruikmaking van het SubbieDeck vloersysteem. De balken overspannen van wand 
naar schijf. In hoofdstuk 9 zal het SubbieDeck vloersysteem nader worden toegelicht. 
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Impressie vanuit het restaur~ 

Schootsvelden & oude kerk 
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Constructieve opzet - Gebouwdeel 2 

In tegenstelling tot gebouwdeel 1 heeft gebouwdeel 2 dubbele oriëntaties, te weten: de 
oriëntatie richting de schootsvelden en de oude kerk (de gevelzijde) en de oriëntatie 
richting de arena. Door de route in het gebouw zal er telkens een oriëntatiewissel 
plaatsvinden (zie ook hoofdstuk 6.3). 

De opzet van de constructie op het eigen vloerveld, met de schootsvelden en kerk als 
oriëntatie, heeft grote gelijkenissen met de constructieve opzet van gebouwdeel 1. Hier is 
de kijkrichting "eenzijdig". Vandaar dat gekozen is voor schijven. De afstand tussen de 
schijven is gehalveerd van 7,5m. naar 3,75m. Doordat deze schijven dichter bij elkaar zijn 
geplaatst, kunnen ze slanker worden uitgevoerd. Door deze oplossing wordt aan de 
gevelzijde de oriëntatie subtiel benadrukt. 

Aan de binnenzijde van gebouwdeel 2 is de oriëntatie van de boekenkastroute niet alleen 
richting de arena maar ook naar de schootsvelden en oude kerk mogelijk. De 
boekenkastroute is het verbindende element aan gebouwdeel 2. Vandaar dat hier gekozen 
is voor ronde kolommen die geen kijkrichting benadrukken. 

De stabiliteit wordt samen door de kolommen, de schijven, de vloeren en de wanden 
verzorgd. 
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Zone voor strekmetaal 
1 strook van 1 ,75m. 

Zone voor strekmetaal 
2 stroken van 1 ,75m. 
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6.7 Gevel & Hoek 

Door de vele oriëntatiewisselingen binnen het gebouw is het idee ontstaan de toeschouwer doormiddel 
van de gevel nieuwsgierig te maken over de interne logistiek. Uit de gevel moet immers het logistieke 
verhaal van binnen het gebouw te lezen zijn. Daarom zijn de verdiepingsvloeren zichtbaar gemaakt in de 
gevel. Dit zal gebeuren door stroken strekmetaaL Deze stroken zijn bepaald door de oriëntaties van binnen 
uit en volgen de vloeren . Het materiaal strekmetaal is gekozen om op deze wijze heel subtiel de kijkrichting 
te onderstrepen. 
In de "hoek" waar de kijkrichtingen en routes samen komen, zullen geen stroken strekmetaal worden 
toegepast. Hierdoor ontstaat een totaal transparante en gladde "hoek" die een torentje suggereert. 

Door de ligging van het gebouw is niet gekozen voor een ingewikkeld klimaatsysteem. De zon draait als 
het ware achter het gebouw heen. Wel is zonwering in het ontwerp opgenomen in de vorm van screens. 
De sereens zullen worden geplaatst in de gevelconstructie achter de stroken strekmetaal (zie ook 
hoofdstuk 8 Bouwtechniek voor geveldetaillering). 

Van buiten is in de hoek het start- en eindpunt van de culturele-as in het gebouw duidelijk zichtbaar. Dit 
wordt met name gecreëerd door de split-level vloervelden die de massa van de hoek bepalen. Ter plaatse 
van de aansluiting met de culturele as is er zo een opening ontstaan met een hoogte van 7 meter. 
Samen met de strekmetalen stroken oogt de "hoek" als een torentje en wordt daardoor een markant punt 
van het gebouw en de omgeving. 
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Binnen in de "hoek" van het gebouw komen de drie routes en vloervelden samen in de vorm van trappen 
en tribunes (zie linker afbeelding). Ze creëren aldaar een unieke plek voor ontmoeting en contact. Het is 
een bij uitstek geschikte locatie voor diverse activiteiten en festiviteiten. Gezien vanuit de tribune vormt de 
oude kerk zowel overdag als in de avonduren een bijzonder historisch uitzicht en achtergrond . 
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6.8 a rl Usatie 

Met betrekking tot de materialisatie zijn in het cultuurcluster in 3 onderdelen te onderscheiden : 

-de wanden 
- de constructie en de vloeren 
- de boekenkastroute 

De wanden, die de enige massieve onderdelen van het gebouw zijn, worden gestort in donkere 
betonsoort. Hierdoor steken de wanden sterk af van de vloeren en de constructie (zie onderstaande 
impressie) . 

• • • • • 
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De constructie en de vloeren zijn uitgevoerd door in het werk gestort beton. De betonvloer is bewust in 
het zicht gelaten waardoor de kwaliteiten van het SubbieDeck vloersysteem, het storten tot een vlakke 
vloer, zichtbaar worden. Indien een verlaagd plafond wordt gerealiseerd zal dit, al dan niet voorzien van 
een sprekende kleur, worden afgewerkt. De kleur kan afgestemd worden op evenementen, route, 
exposities e.d. Het beeld dat gecreëerd moet worden is te vergelijken met onderstaande afbeelding. 
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De boekenkastroute, die het bindende element van de culturele en educatieve route is, zal op de vloeren 
afwijkend worden uitgevoerd. De vloeren zullen, in tegenstelling tot de lichtgrijze toplaag van de 
educatieve en culturele routes, een donkergrijze toplaag krijgen. Door deze afwijkende kleur zal de 
bezoeker duidelijk ervaren wanneer de boekenkastroute wordt doorkruist (ter plaatse van de hellingbanen 
in de arena) of betreed. 
De verfijning van de boekenkastroute is in diverse opzichten vergelijkbaar met de afwerking van het 
logistieke concept van Richard Meier in het Contemporary Art in Barcelona. 
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Dit hoofdstuk bevat beelden van het definitieve ontwerp van het cultuurcluster, zowel intern als extern, gemaakt 
met het programma 3d Studio Max. 
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Aansluiting hellingbaan van de verbindings-as aan shop 
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Beeld vanaf nivo2 richting arena 
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Beeld van het auditorium 
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---------;Beet~ d van hetauditorium 
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Impressie vanuit de arena 
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De volgende bouwtechnische tekeningen zijn in dit verslag toegevoegd: 

-Nivo -1 schaal1 :500 
-Nivo 0 schaal 1 :500 
-Nivo +1 schaal 1 :500 
-Nivo +2 schaal 1 :500 
-Nivo +3 schaal1 :500 
-Nivo +4 schaal 1 :500 
- Dakplan schaal 1:500 
- West & Zuid Gevel schaal 1 :500 
-Oost & West Gevel schaal 1 :500 
- Doorsneden A-A & B-B schaal 1 :500 
- Geveldetaillering schaal1 :50 
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9.1 Keuz Bubbl D m 

De constructie zal hoofdzakelijk in beton worden uitgevoerd, veelal in het werk gestort. Als vloersysteem is 
gekozen voor het SubbieDeck vloersysteem. 

SubbieDeck bollenplaatvloersysteem is opgebouwd uit fabrieksmatig vervaardigde wapeningskorven 
waartussen kunststof bollen zijn aangebracht. In het werk worden deze bollenplaatvloerelementen met 
constructief beton tot een geheel gestort als vlakke gewapende betonvloer. 
Het eigen gewicht van de gerealiseerde betonvloer is ca. 35% lager dan het gewicht van een massieve 
betonvloer van gelijke dikte. De wapeningselementen zijn geschikt voor het realiseren van vrije 
overspanningen tot 15m. en kunnen in woning-, utiliteitsbouw en industrie worden toegepast. 
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De samenstelling is een vloerconstructie van constructief beton, waarin holle bolvormige betonbesparende 
elementen (bollen) zijn opgenomen. Delen van de vloerconstructie zijn vooraf vervaardigd. Hierbij worden 
de volgende drie mogelijkheden onderscheiden: 

C eMod Ie 
cobiax CBCM 

Li k~ Cage ~lodule 
cobiax CBLM 

Sem i-Pr~ s• 
cobiax C8SP 

Wapeningsmodules, waarbij de bollen tussen de onder- en bovenwapening worden geklemd (linker en 
middelste afbeelding). 

Wapeningsmodules zoals hierboven beschreven, met aan de onderzijde een geprefabriceerde betonnen 
schil, bekistingsplaatvloer (rechter afbeelding). Dikte van de schil is min. 60mm. al naar gelang het 
toepassingsgebied. 

Geheel of gedeeltelijk vooraf vervaardigde vloerelementen, waarin de wapeningsmodules zijn ingestort. 

Het grote voordeel van de bollenplaatvloer is dat het als een vlakke betonvloer, zonder balken wordt 
gerealiseerd. Het eigen gewicht, de statische en veranderlijke belasting worden door de vloeren 
rechtstreeks afgedragen naar de ondersteunende wanden en kolommen. Wa:peningsmodule voorzien van 
bekistingsplaatvloer is leverbaar in verschillende typen met dikten van 230, 280, 340, 390 en 450mm. 
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9.2 Constructieve berekeningen 

Ter verfijning van de "constructieve maat" is gekozen de hangende kolom op stramien 18 nader te 
onderzoeken. Kolom 18 is immers bijzonder omdat hieraan hellingbanen zijn gekoppeld, die in de kolom 
een moment veroorzaken. In dit hoofdstuk zijn ontwerpberekeningen opgenomen, mede gebaseerd op de 
wens de hangende ronde kolom slank uit te voeren. 
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9.2.1 Algemene Sela tingen t.b.v. hellingbaan 

Belasting: 

Dikte x 
0,4m x 

Breedte 
2,0m 

x 
x 

Massa 
24 kN/m3 

Beton 

t 2,0 

oorsnede van de hellingbaan 

Belasting 
19,2 kN/m (Permanent) 

Veranderlijke Belasting door personen, meubilair en aankleding (NEN 6702, 8.1 en 8.2) voor 
trappen, bordessen, gangen, e.d. van kantoren en bibliotheken = Prep = 3,0 kN/m2 

Na uitvoerige controlle van de berekeningen is geconstateerd dat voor de veranderlijke belasting 
een foutieve waarde is aangenomen. I.p.v. de waarde voor trappen, bordessen, gangen, e.d. van 
kantoren en bibliotheken had gekozen moeten worden voor de veranderlijke belasting voor 
stations-, horeca-, sport- en bijeenkomstgebouwen. Met deze aanname had gerekend moeten 
worden met een veranderlijke belasting = Prep = 5,0 kN/m2

. Voor de verdere berekeningen zal dit 
niet worden gewijzigd. 

Breedte 
2,0m 

x 
x 

Ver. Belasting 
3,0 kN/m2 

Belasting 
6,0 kN/m 

Belastingcm bi naties: 

Veiligheidsfactoren : 
1 ,2 x Permanent + 1 ,5 x Variabel 

qd 1 ,2 x Permanent + 1 ,5 x Variabel 
= 1,2 x 19,2 + 1,5 x 6,0 
:::: 32.1 kN/m 

qd 1 ,35 x Permanent 
= 1,35 x 19,2 

26,0 kN/m 

262 

(Variabel) 

of 1 ,35 x Permanent 



263 



.2.2 Kolom t.p.v. str mlen 18 

@ é) 

R~ i Ra 

15,0 

V2 x 
V2 x 
240kN 

Reactie aan kolom van stramien 18 

480kN 

2,000 

2,125 

F 

264 

15,0 

x 
x 

® 

2fRb 

I 
15 

2 x 240 = 480 kN 

2,875 I 1,750 

(maximaal belast) 



Moment 

Balk 

Kracht x 
480 x 
1020 kNm 

Arm 
2,125 

Als aanname voor de balk is gerekend met afmetingen van 0,5m x 0,80m, 
met deze aanname is d = 0,75. 

0 co 
ei 

0,5 

Moment 

Breedte x Hefboomsarm 

1020 

0,5 x 

3627 -7 Wo= 0.977% 
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Volgt uit tabel Buiging zonder Normaalkracht bij 
rechthoekige doorsneden B25 - FeB 500 



bepaling belasting op de kolom (aanname kolom = 0500mm) 

t.g .v. galerij links: 480kN 

F = 480 kN 

2,000 

t.g.v. galerij rechts, F=480kN: 

F = a 

b x F 1 ,875 x 480 

(a+ b) (2, 125 + 1 ,875) 

225 kN 

266 

2,875 

2,125 

F 

480kN 

oraal 0,8751 2,000 

F,! 
a= 2,125 

4,000 

I 1.750 

I 1,750 

b= 1,875 

Fb 



Berekening wapening t.b.v. trek 

N-lijn (bij benadering): 

2820kN 

480kN 

2340kN 

2115kN 

1635kN 

1410kN 

930kN 

705kN 

225kN 

De maximale trekkracht in de kolom = N1 = 2820 kN 
Berekening en bepaling omtrek benodigde wapening (Fe8500 met fz=435 N/mm2

) t.b.v. trek: 

2820 x 103 

A.. rek 

435 

6482 mm2 

9 x 032 9 x 804 = 7236 mm2 ~ > A..rek (=OK) 



Berekening wapening t.b.v. het moment 

M-lijn (bij benadering) : 

510kNm 

510kNm 510kNm 

510kNm 510kNm 

510kNm 510kNm 

Excentriciteit: 

e, = 510 I 2820 = 0,18m = 180mm 

510 I 2115 = 0,24m = 240mm 

510 I 1410 = 0,36m = 360mm 

510 I 705 = 0,72m = 720mm 
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Formules t.b.v. tabel buiging en normaalkracht voor ronde kolommen (zie volgende pagina) . 
Als aanname is gerekend met een kolom 0650mm. 

Uitgaande van betonsterkteklasse 865 zijn de volgende gegevens bekend: 

865: f'b = 39 M/mm2 

B = 2,6 

Nd Nd et 
en -x 

f'b x~ f'b x~ h 

2820 x 103 

= 0,22 0,22 x (180/650) = 0,06 
39 x V4 n 6502 

2115 x 103 

= 0,16 0,16 x (240/650) = 0,06 
39 x% rr6502 

1410 x 103 

= 0,11 0,11 x (360/650) = 0,06 
39 x 1/4 1l 65Q2 

705 x 103 

= 0,05 0,05 x (720/650) = 0,06 
39 x V4 n 6502 

Gegevens invullen in de tabel GT8 1990 -10.4.a (volgende pagina): 

---= 0,18 en x- = 0,06 
h 



1.6 

0,8 

0,6 

0,4 I 

~ 0,1 , 
~ 

1-
~~ 

-0,18 
"' - 0,2 ~ 

0,0 
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Berekening en bepaling omtrek benodigde wapening t.b.v. het moment: 

Uit de tabel hebben we de waarde voor r kunnen bepalen, r = 1 ,2 

Äst 

r 
1,2 
3,12% 

x 
x 

w 01 x 
3,12 x 
10353 mm2 

13 x 032 
13 x 804 

B 
2,6 

(Ab I 1 00) 
(% rr 6502 I 1 00) 

1 0452 mm2 -7 > Ast (=OK) 

9 x 032 9 x 804 
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= 7236 mm2 -7 > Ätrek (=OK) 
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9.2.3 Algemene Belastingent b.v. dakvloer 

Eigen Gewicht Dakvloer (0,4 x 24 kN/m3
) 

Afschot + Isolatie + dakleer 
Personen I Materiaal onderhoud (1Om2 max) 

Belastingcm bi naties: 

Permanent 

9,6 kN/m2 

0,3 kN/m2 

9,9 kN/m2 

Veiligheidsfactoren: 1,2 x Permanent+ 1,5 x Variabel of 1,35 x Permanent 

= 

R 

1 ,2 x Permanent 
1,2 x 9,9 
13.4 kN/m 

1 ,35 x Permanent 
1,35 x 9,9 
13,4 kN/m 

1,1 x qd x I 
1,1 x 13,4 x 7,5 
110,55 kN/m 

+ 
+ 
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1 ,5 x Variabel 
1,5 x 1,0 

Variabel 

1,0 kN/m2 

1,0 kN/m2 
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9.2.4 Schijf t.p.v. stramien 18 

Krachtenverdeling hangende kolom (zie pagina 232): 

b x F 

(a+ b) 

970 kN 

axF 

(a+ b) 

1850 kN 

4,000 x 2820 

(7,625 + 4,000) 

7,625 x 2820 

(7,625 + 4,000) 

Krachtenverdeling t.g.v. galerij rechts (zie pagina 231) : 

axF 

(a+ b) 

2,125 x 480 

(2, 125 + 1 ,875) 

255 kN 
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Krachtenverdeling vloer: 

lr 
7,625 I 4,000 3,375 

11 ,625 I 

Krachtverdeling vloer tussen de kern en schijf: 

V2 x 110,55 x 11 ,625 
642 kN 

Krachtverdeling vloer t.p.v. het overstek 

F 

M 

FMoment 

q x I 
11 0,55 x 3,375 
373 kN 

V2qxf 
1J2 11 0,55 x 3,3752 

630 kNm 

M/1 
630 I 11,625 
54 kN 

3,375 

110,55 kN/ 

110,55 kN/m 

110,55 kN/m 

3,375 



Normaalkrachten t.p.v. boven in de schijf: 

F t.g.v. puntlast 
F t.g.v. lijnlast van het veld 
F t.g.v. moment 
F t.g.v. lijnlast van het overstek 

Normaalkrachten t.p.v. onder in de schijf: 

F 

4 x F t.g.v. hellingbanen (4x255) 
F (totaal noraalkrachten boven) 

F 

Excentriciteit: 

= (255 x % x 1 ,75) I 2919 0,078m 

(255 x V2 x 1 ,75) I 3939 0,057m 
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1850 
642 

54 
373 

2919 kN 

1020 
2919 

3939 kN 

= 80mm 

= 57mm 



Formules t.b.v. tabel buiging en normaalkracht voor kolommen met een rechthoekige 
doorsnede. Als aanname is gerekend met een kolom 500x1750mm . 

Uitgaande van betonsterkteklasse B65 zijn de volgende gegevens bekend: 

865: 

2919 x 103 

= 0,09 
39 x 500 x 1750 

3939 x 103 

= 0,12 
39 x 500 x 1750 

= 39 M/mm2 

= 2,6 

en 

0,09 x 

0,12 x 

Gegevens invullen in de tabel GTB 1990- 1 0.3.b (volgende pagina): 

---=0,09 en 
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(80/1750) 

(57/1750) 

= 0,004 

= 0,004 

= 0,004 



1,4 

1,2 

1,0 

o,e 

0,6 

0, 4 

-"' 
~ co 0,1 

-1 - +0,~ 

o.o 

I~ 
~ - 0.1 

0,004 

280 

I 

0.50 

,\ , 'r 

! '· lf 

I \ ' 

0,60 0,70 

. . . .... - -

IV mA . 

\ in 

I 

0,80 0.90 1,00 



Berekening en bepaling omtrek benodigde wapening: 

Uit de tabel hebben we de waarde voor r kunnen bepalen, r = 0 

r 
0 
0 

x 
x 

B 
2,6 

Geconcludeerd kan worden dat alleen praktische wapening nodig is = Domin = 0,27% 

W 01 X (Ab I 1 00) 
0,27 x (500 x 1750 I 1 oo) 
2362,5 mm2 

8 x 0 20 = 2 x 314 2512 mm2 > Ä.,1 7 ok 
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9.3 Constructieve tekening 

Het volgende blad is een constructieve tekening (schaal 1 :500) met daarin aangegeven: de draagrichting, 
dilatatie en onderliggende constructies die door het SubbieDeck vloersysteem in de vloeren zijn gestort. 
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Met de haven in zicht is het gewenst in het kort terug te blikken over het doorlopen proces. 

Mijn afstudeerproject heeft twee jaar in beslag genomen. Eerlijk gezegd is dat langer dan aanvankelijk door mij 
gepland. Het kan, kijkend in de achteruitkijkspiegel, een proces genoemd worden van "vallen, opstaan en 
doorgaan". In de beginperiode was het zoeken naar een voor mij passend afstudeeronderwerp, een traject dat 
veel energie en tijd heeft gekost. Mijn aanvankelijke eerste projectkeuze heb na uitvoerige discussie met mijn 
begeleiders uiteindelijk geheel losgelaten en ik ben vanaf het nulpunt blanco opnieuw begonnen. Dat was even 
slikken, maar achteraf gezien een goed besluit met vele- soms harde - leermomenten. 
Ook de planning van mijn werkzaamheden aan mijn kindje "De Dobbelsteen" werd verschillende keren -naar mijn 
mening soms inhoudelijk en soms psychologisch strategisch - onverwacht en streng verstoord. Dan werd ik op 
mezelf teruggeworpen gedwongen alles uit de kast te halen om mijn creatieve batterij opnieuw op te laden. 
Het architectonisch vormgeven van een gebouw zoals "De Dobbelsteen" is een uiterst complex proces waarbij het 
de kunst is de diverse puzzelstukken in goede volgorde en op juiste moment hun plek te geven en voortdurend te 
blijven zoeken naar optimalisaties mede op basis van de mogelijkheden en de wensen en van alle bij het project 
betrokkenen. Mijn begeleiders zijn er uitstekend in geslaagd mij in dit permanente zoekproces bij de les te houden 
en zij wisten mij op hun eigen - soms confronterende - wijze te stimuleren mijn grenzen op het terrein van inzet en 
creativiteit op te zoeken. 
Overigens vroeg ik me soms wel eens af: gaat het nu om de inhoud of om het proces? Terugkijkend dan denk ik 
dat beide aspecten voor het te bereiken van een verantwoord eindresultaat uiterst belangrijk zijn. En beide 
onderdelen zijn in mijn afstudeerproject uitdrukkelijk aan de orde geweest. 

Is "De Dobbelsteen" nu af of moeten er nog diverse zaken worden uitgediept? Het antwoord op die vraag zou 
naar mijn bescheiden mening "ja" en "neen" moeten zijn. Ja, omdat binnen mijn afstudeeropdracht de 
verschillende onderwerpen voldoende zijn bestudeerd en aan bod zijn gekomen en "neen" omdat ik -om het echt 
"af" te maken zoals eerder verwoord - onder de detaillering van "De Dobbelsteen" graag mijn handtekening had 
willen zetten. Desondanks kijk ik met voldoening met dank aan mijn begeleiders terug op mijn afstudeerproject. Ik 
ben er van overtuigd dat de opgedane kennis en ervaring mij ten goede zullen komen in mijn toekomstige 
beroepscarrière. 

Tot slot wil ik naast mijn begeleiders iedereen die mij op welke wijze dan ook hebben ondersteund bij de afronding 
van mijn studie hartelijk danken. 

Jouke Post, André Walraven, Frans van Herwijnen, Stijn Huijts, het Projectteam, Anouk Stoffels, 
Marcel Welzen, Marianne & Lei Pennings 

Tenslotte dank aan alle vrienden, mede studenten en kennissen die steeds weer het verhaal over het 
cultuurcluster te horen kregen. 
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