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Samenvatting 

In 2008 zal in de Spaanse stad Zaragoza een wereldten
toonstelling worden gehouden met het thema Water 
and sustainable development. Dit afstudeerverslag 
gaat in op het ontwerp voor een masterplan voor het 
tentoonstellingsgebied en het ontwerp voor de enige 
toren op het terrein. Het masterplan is een gezamenlijk 
ontwerp van het afstudeeratelier. 
In het door ons ontworpen masterplan komt er een 
tentoonstellingsboulevard die aile veertien paviljoens 
verbindt. Deze boulevard zal uit twee niveaus bestaan. 
Een niveau voor aile verkeer en een niveau voor aileen 
voetgangers. Dit dek zal zes meter boven maaiveld 
komen liggen. Het gehele ontwerp zal omringd worden 
door een dijk die het terrein beschermt tegen over
stromingen. Om een brug te slaan met de omgeving 
komen er aan deze boulevard drie satellietgebouwen te 
liggen die via aftakkingen in het dek te be rei ken zijn. 
Het tentoonstellingsterrein ligt zo dicht bij het centrum 
van de stad dat het terrein na de wereldtentoonstelling 
hergebruikt zal worden als cultuurcampus. Met vele cul
tureel gerichte faculteiten en enkele uitgaansgelegenh
eden. Het tweeledige karakter komt vooral naar voren in 
ieders persoonlijke afstudeeropgave. Mijn opgave was 
het ontwerpen van het belangrijkste gebouw binnen 
het masterplan; de watertoren. 
De watertoren legt in tentoonstellingstijd uit waar de 
gehele tentoonstelling over gaat en zal de entree voor 
vele bezoekers zijn. In de tweede fase zal het gebouw 
worden gebruikt als sportcentrum. 
Aangezien wereldtentoonstellingen tegenwoordig ge
houden worden om wereldproblemen aan de mensen 
uit te leggen heb ik dat als belangrijkste taak van het 

gebouw gezien. Het gebouw moet dus bovenal het 
hoofdthema goed overbrengen. Om dit universele 
thema makkelijker inzichtelijk te maken heb ik het opge
deeld in zes deelthema's. 
De zes thema's gaan over: plezier en vrije tijd, kunst, 
het watertekort, geloof, wetenschap, gezondheid. Ze 
geven aile een kijk op verschillende aspecten van het 
hoofdthema. De thema's krijgen allen een ander uiterl ijk 
en sfeer. ledere sfeer sluit aan bij het thema en probeert 
dit thema hiermee vorm te geven. Zo worden ontstaan 
er ruimtes als een badhuid of als een Japanse tuin. 
In de tijd na de wereldexpositie wordt de toren een sport
centrum. In die t ijd maken clusters van sporten gebruik 
van de verschillende themaverdiepingen. De clusters 
zijn uit praktische redenen ontstaan, maar zijn ook een 
afspiegeling van de sfeer die bij bepaalde sporten het
zelfde is. Hierdoor kan er een link gelegd worden naar 
de thema's uit de tentoonstell ingstijd. De praktische 
eisen die bij de sporten horen komen samen met de 
sferen van de wereldtentoonstell ing. Deze samenkomst 
is daarmee de belangrijkste ontwerpvinding van mijn 
afstuderen geweest. Door de combinatie van de sferen 
en de praktische eisen ontstaat een maatpak dat beide 
gebruikers perfect past. 
Om alles losse thema's bij elkaar te houden en om 
daarmee een gebaar te maken vindt de stapeling plaats 
binnen een rechthoekige doos. Deze doos is geheel wit 
en wordt enkel doorponst door de thema's. Hierdoor 
ontstaat een strakke gevel met vele verschillende 
openingen. Het uiterlijk van de toren is daarmee uniform 
maar speels. 
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Voorwoord 
Hel initiarief 

In de zomer van 2005 startte Prof Rene van Zuuk het Londen
Zaragozaatelier. Het initii!ledoel van dit atelier was om ontwer
pend te onderzoeken in hoeverre je in deze tijd van blobs en 
vrije vormen nag kunt ontwerpen aan de hand van systemen, 
of dot het juist nodig is om een systeem te zoe ken in je antwerp 
waarmee je een on twerp helder kunt houden. 

lk heb me ingeschreven voor dit atelier omdat het me 
een leuke opgave leek waarbij je al ontwerpend bezig 
bent. Door het ontwerpen en het onderzoeken te combi
neren blijf je altijd met de werkelijkhied in contact.ledere 
geleerde stap kun je meteen inzetten in een antwerp. lk 
denk dat het zeer belangrijk is voor architecten om dit 
contact niet te verliezen. 

Om het project in gang te zetten is in het eerste trimester 
van het afstuderen - het Master 4 project, aan de hand 
van een opgave voor de 'Serpentine Gallery' in londen, 
een ontwerponderzoek gedaan. 

Dit verslag laat zien wat ik in het Zaragozagedeelte van 
de opgave heb ontworpen en onderzocht. Het is een 
verrassend antwerp geworden dat een onderzoekende 
kant van mij heeft Iaten zien. Deze kant heeft het project 
echte meerwaarde gegeven waardoor ik met trots kan 
zeggen dat ik in mijn afstuderen veel bijgeleerd heb dat 
ik ook direct heb kunnen gebruiken. 

Peter Hagelaar 
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In Ieiding 
0 P!ld ' 11 nf' OplPI 1\)t llit • 

w"'rkirt 

In 2008 zal in de Spaanse stad Zaragoza een wereldtentoon
ste/ling worden gehouden. Het plannen en ontwerpen van 
een wereldtentoonstelling is een zeer uitgebreide opgave die 
zeer ve/e kanten kent. Niet aileen zijn de paviljoens als losse 
element en belangrijk maar oak de stedenbouwkundige struc
tuur waarbinnen ze worden opgezet is essentieel bij zo'n grate 
opgave. 

Als atelier hebben wij de volledige opgave overgenomen 
zoals deze door de organisatie is aangenomen. Zo heb
ben we aile stappen van het ontwerpproces doorlopen. 
Eerst hebben we gezamenlijk gewerkt aan een steden
bouwkundig plan. Waarna we ieder onze eigen weg zijn 
gegaan met de uitwerking van een van de paviljoens. 

Deze verslaglegging beschrijft eerst een onderzoek 
naar de feiten. Waarbij er onderzoek is gedaan naar de 
geschiedenis van het fenomeen Wereldtentoonstelling, 
de betekenis van het woord Paviljoen en naar de invloed 
die de stad Zaragoza zelf op het ontwerp zal hebben. 
Voor dat laatste punt hebben we een bezoek gebracht 
aan Zaragoza en hebben we de locatie en de planning 
daarvan gezien. 
Daarna zal het gezamenlijke proces waarbij we tot een 
nieuw masterplan voor de tentoonstelling zijn gekomen 
worden beschreven. 
Uiteindelijk wordt er ingegaan op het ontwerp van de 
'Torre del Agua; mijn eigen individuele opgave van dit 
afstuderen. 

Per hoofdstuk worden de doelstellingen van de opgave 
beschreven. Aan het einde van het verslag wordt het 
hele proces geevalueerd en wordt er bekeken of dat de 
doelstellingen bereikt zijn 
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BIANCO, T. 1899 
Le Clou-R~ve de 

!'Exposition de 
1900, a Paris 

Gesch ieden is 
van de 
wereld-
tentoonstelling 

E n r i l.m< s I 
voorll<ldlll~t C>lltwikkelingen 

ledereen kent we/ een gebouw dot gebouwd is voor een 
wereldtentoonstelling. Voorbeelden zijn her recente/ijk 
opgeknapte Atomium in Brussel, de Eifeltoren in Parijs en de 
Unisphere in New York. Maar zelfs bouwwerken die niet meer 
bestaan, zijn bekend. Crystal Palace is door een goed voor
beeldvan. 

Maar hoe komt het dot deze gebouwen zo beroemd zijn ge
worden? lnteressanter is her misschien nag wei om te kijken 
waar deze traditie van wereldtentoonstellingen vandaan 
komt en waar ze eigenlijk werden gehouden. Om deze vragen 
te beantwoorden maakt die hoofdstuk een reis fangs de zes 
belangrijkste periodes. 

De eerste vrijftig jar en' Exposition de produits de 
I' industrie de Francaise' 

(1798-1849) 
De oorsprong van het concept van de industriele 

tentoonstel/ing 

Toen de Engelsen in 1840 interesse kregen in het 
houden van een internationale industriele expositie, 
haalden zij hun inspiratie uit de Franse nationale indus
triele tentoonsteliingen. De Fransen hielden toen al een 
halve eeuw regelmatig tentoonsteliingen. De eerste 
industriele tentoonsteliingen was in 1798 in Parijs en 
was vooral een propagandaceremonie met symbolische 
evenementen waarin competitie-elementen werden ge
bruikt. Het was in 1801,1802 en 1806 dat het competi
tie-element een grotere rol ging spelen. De producten 
werden didactisch tentoongesteld zodat zij met elkaar 
vergeleken konden worden. Vanaf 1801 werden de pro
ducten gegroepeerd naar hun oorsprong en na 1819 
werden de producten definitief geordend naar materi
aal, type product of industriebranche. De tentoonstel
lingensperiode werd geleidelijk Ianger, van een week in 
1798, naar twee maanden in 1823. Meer men sen konden 
zo de producten zien. De tentoonsteliingen werden ook 
altijd in bestaande gebouwen gehouden. Pas na 1834 
werd besloten dat er aparte, tijdelijke, tentoonstel
lingensgebouwen gemaakt moesten worden, waarin 
vloer en interieur volledig konden worden ingericht naar 
de vorm van de te tentoonstellen producten. Er zouden 
tevens faciliteiten komen voor de jury en supervisors. 

14 
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The 'Great exhibition of the Works of industry of all 
Nations' (1849 - 1851 -1852) 

De eerste internationale industriele tentoonstel!ing 

Ondanks dat de Engelse plannen voor de eerste inter
nationale industriele tentoonstelling in 1851 erg veel 
leken op het concept van de Fransen, wilden zij wei een 
conceptuele vernieuwing doorvoeren. De tentoonstel
ling moest nieuw Ieven blazen in de leidende positie 
van de Britse industrie in de wereld. De tentoonstel
lingen werd niet georganiseerd door de overheid, maar 
door een speciaal door de overheid geformeerd comite. 
Het comite had twijfels bij het aantrekken van grote 
bezoekersaantallen. Enerzijds wilde zij zoveel mogelijk 
bezoekers aantrekken uit aile klassen en Ianden, ander
zijds zag zij een groot risico in het binnenlaten van een 
groot publiek in een kleine ruimte met veel waardevolle 
producten. Britse vooraanstaande organisatiecomites 
waren ingeschakeld om publiek te trekken. 
De opening van de eerste wereldtentoonstelling op 1 
mei 1851 gaf uitvinders de unieke mogelijkheid de Britse 
bevolking te Iaten zien hoe je de nieuwe industriele 
wereld tegemoet moest zien. Met een ceremonie vol rit
uelen, symbolen en toespraken werd de tentoonstelling 

geopend. In de traditie van de Fransen werd er aan de 
tentoonstelling een competitie-element toegevoegd. 
Met een jury van 183 leden werden de beste producten 
bekroond. De drukste dag van de tentoonstelling was 
dinsdag 7 oktober toen er 109.915 bezoekers zijn geteld. 
De wereldtentoonstelling was het begin van een nieuwe 
tijd voor een beter menselijk bestaan als gevolg van 
de industriele ontwikkeling. Door haar succes werd de 
wereldtentoonstelling van 1851 een archetype voor aile 
wereldtentoonstellingen en daarmee een keerpunt in 
de wereldgeschiedenis. 

Burton, W. 1851 
Zuidelijke toegang 
tot Crystal Palace 



Het tentoonstel
lingsterrein van de 

wereldtentoonstel
ling van 1867 in 

Parijs 

De 'Exposition universelle et internationale' in Parijs 
(1863- 1867- 1872) 

Arbeid en product werden in hun natuurlijke omgeving 
tentoongeste/d a is uitdrukkingen van cultuur 

Op het eerste gezicht leek de Franse wereldtentoonstel
ling van 1867 meer een herhaling van de Engelse inter
nationale wereldtentoonstelling en de eigen Franse na
tionale industriele tentoonstelling, aileen nu groter van 
schaal en populairder. 

Niets is minder waar, er is een overgang van een tradi
tionele, industriele Expositie naar een moderne, culturele 
Expositie. De organisaties probeerden zoveel mogelijk 
bezoekers aan te trekken, want hoe meer bezoekers hoe 
meer publiciteit er gegeven werd aan· degenen die hun 
product tentoonstelden. 

Ervaring leerde dat het publiek aileen in groten getale 
kwam als de komende tentoonstelling een duidelijke 
ontwikkeling van ideeen liet zien ten opzichte van de 

vorige wereldtentoonstelling en ook een verdere in
novatie beloofde. Er werd in deze periode een extra eis 
gesteld aan de producten die tentoongesteld werden. 
Het product moest karakteristiek zijn voor de plek waar 
het gemaakt was. De verdeling van de ruimte die een 
land kreeg werd bepaald naar soort en grootte van de 
industrie van hetland. Belangrijk was het promo ten van 
internationalisatie van industrie, handel en wetenschap. 
In 1867 functioneerde de tentoonstelling als een mu
seum voor een groter publiek, waar bezoekers, zowel 
uit professioneel oogpunt als uit algemene interesse en 
sociale betrokkenheid naartoe kwamen. Dit deden om 
ge"informeerd te worden over nieuwe inzichten en on
twikkelingen op het gebied van economie, technologie 
en sociale en culturele onderwerpen. Nog steeds wer
den er competities gehouden waarbij een jury het beste 
product koos. De tentoonstelling werd afgesloten met 
een ceremonie waarin de uitslag bekend werd gemaakt. 

16 
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De'Exposition universelle et internationale de 1900' 
in Parijs (1892 -1900-1903) 

Drie wereldtentoonstellingen rond de eeuwwisseling 

Er vindt een overgang plaats van een industriele en han
delstentoonstelling voor hetvergelijken van arbeid, tech
nologie en productieprocessen en producten gericht op 
professionelen, naar een sociaal gerichte tentoonstelling 
waar consumenten en burgers op een luchtige manier 
worden geschoold over het genot en de mogelijkh
eden van de verdiensten van de overheidsstrategie, de 
eigenschappen en samenhang van de evolutie en de 
verborgen beloftes voor de toekomst (oftewel: produc
tie , consumptie en entertainment). De organisatie, de 
Franse overheid, wilde de tentoonstelling gebruiken om 
de nationale ideologie te versterken en naast de profes
sionelen en medeontwikkelaars ook de klanten (hogere 
middenklasse) te bereiken. Zij gebruikte de tentoonstel
ling als propaganda. Ze realiseerde zich dat wanneer ze 
een groter publiek wilde aanspreken met de boodschap 
van arbeid, techniek en producten, deze verpakt moest 
worden op attractieve en vermakende wijze. Het gevolg 
was een tweedeling van enerzijds een technische uitleg 

en anderzijds een ode aan de arbeid. Er werd gebruik 
gemaakt van geluid, beeld en geur aan de hand van 
thema's, zoals' works of genius and sources of honour; 
'education along which one enters life, and in which the 
source of all progress is situated; 'work and products of 
the earth' en' history of work: Maar er was ook voor het 
eerst een 'rue de nation; waar verschillende Ianden hun 
dagelijkse Ieven toonden aan de hand van hun tradities. 
Het belangrijkste doel voor het organiserende land was 
om de politiek te promoten en het zelfvertrouwen van 
de Fransen te vergroten. Het was namelijk zo dat het 
grootste aantal bezoekers bij voorgaande tentoonstel
lingen uit eigen land kwamen en dit was een uitstekend 
moment gebleken om te Iaten zien dat de Fransen nog 
veel in hun mars hadden, met als gevolg een meer poli
tieke nationalistische orientatie. 
Duitsland had ook interesse getoond in het organiseren 
van de tentoonstelling van 1900 in Berlijn, maar daar 
staken de Fransen snel een stokje voor door te zeggen 
dat ze een interval wilden van 11 a 12 jaar en dat de Expo 
van 1900 dus door hen georganiseerd moest worden. 
De benadering van deze popularisatie had zijn invloed 
op het belang van de esthetiek van het ontwerp van 

Het tentoonstel
lingsterrein van de 
wereldtentoonstel
ling van 1900 in 
Parijs 



BIANCO, T. 1899 
Le Clou-Reve de 

!'Exposition de 
1900, a Paris 

de tentoonstelling. Binnen de entoonstelling kreeg de 
architectuur een steeds belangrijkere rol en vice versa. 
Bij het ontwerpen van de gebouwen lag de nadruk dan 
ook niet meer op een gebouw als monument van de 
techniek, maar op de samenwerking van de architectuur 
en de moderne technieken. Verder speelde ook het ver
maak een belangrijke rol en werd er gekozen voor een 
neoklassiek decor, ge'inspireerd door theaters uit die tijd. 
Een ander gevolg van de groeiende betekenis van archi
tectuur was een beter gepland on twerp van de tentoon
stellingen een beter geplande stad. 
De locatie was ook in deze peri ode het centrum. Er werd 
even getwijfeld aan deze keuze aangezien dit betekende 
dat gebouwen uit eerdere Expo's ook een rol zouden spe
len in het nieuwe ontwerp en wellicht afbreuk zouden 

doen aan de kracht van deze Expo. Er werd besloten 
de nadruk op de Seine te leggen en een andere entree 
te creeren en veel gebouwen af te breken. Bij eerdere 
tentoonstellingen kwamen en verplaatsten bezoekers 
zich te voet Deze keer werd een ondergronds systeem 
aangelegd metals gevolg een infrastructurele stimulans 
voor de stad. De tentoonstelling werd ingezet als verrijk
ing van de stad. Verder was er elektriciteit metals gevolg 
een lichtspektakel en er waren voor het eerst ook vele 
activiteiten in de avond. 
Niet aileen het vergelijken van het heden met het ver
leden was belangrijk, maar ook een glimp van de toe
komst werd getoond wat opnieuw een verschil met 
voorgaande jaren betekende. 
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New York World's Fair, oftewel 'Building the 
World of Tomorrow' 

(1935- 1939/40-1941) 
Van een industriele tentoonstel/ing naar 'burger- en 

consumentgerichte educatie' 

De verandering die in de vorige periode ingezet was, 
wordt nu bevestigd en zelfs versterkt. De wereldten
toonstelling richt zich niet meer op de professional maar 
aileen nog maar op de consument en dan niet slechts 
de hoger opgeleide consument maar juist ook de lager 
opgeleide. De tentoonstelling wil deze consument voor 
zich winnen en wordt daarom met een ideologie opricht. 
Vlak ervoor heeft een grote beurscrisis plaatsgevonden, 
die veel financiele en sociale problemen heeft veroor
zaakt. Men wil aan de hand van de Wereldtentoonstel
ling Iaten zien hoe de ideale stad er uit zou moeten zien. 
De organisatie gaat uit van een meer systematische 
maatschappij en wil mensen hun rol binnen het grote 
geheel Iaten zien om ze zo maatschappelijk bewust 
te maken en ze te voorzien van een nieuw gevoel van 
saamhorigheid. Er wordt een utopie gecreeerd, waarvan 
het uiteindelijke plan voor vele stadsplannen als inspira
tie heeft gediend. 
Deze eenheid moest tot uitdrukking komen in het ge
hele plan, maar doordat de afzonderlijke Ianden hier 
niet mee instemden, omdat zij zich zelf juist afzonderlijk 
wilden profileren, is dit maar deels gelukt. 

Verder zou de Wereldtentoonstelling juist een hoognod
ige financiele impuls aan de stad moeten geven. 
De tentoonstelling wordt dan ook niet meer door de 
overheid georganiseerd, maar door bedrijven en com
merciele partijen. Vanwege de tegenstrijdigheid be
treffende de idealen en financiering, zijn er om de ide
ologische en architectonische kwaliteit te waarborgen, 
comites opgericht metals resultaat een heel ander soort 
tentoonstelling dan in Europa. Er wordt niet meer ges
electeerd op de kwaliteit van een product maar op het 
beschikbare budget, met als gevolg een expressie van 
monopolie en kapitalisme, maar ook een grotere inter
nationale deelname. Maar er zijn meer veranderingen 
waarneembaar. De industrie verschuift in deze periode 
van zware industrie naar Iichte industrie en binnen de 
industrie wordt de aandacht verlegd van goederen naar 
service; 'Engineering becomes Humaneering'. 
Vanwege de nieuwe doelgroep is het slechts de bedoe
ling fascinatie voor de wetenschap op te roepen en 
verder geen technische informatie te geven . Er wordt 
relatief eenvoudige informatie verstrekt en er wordt vee I 
gebruik gemaakt van visuele communicatiemiddelen. 
De tentoonstelling vraagt vaak ook om bezoekerspar
ticipatie.Er is erg veer publiciteit rond de tentoonstel
ling. AI ver van tevoren zijn beelden beschikbaar om de 
nieuwsgierigheid op te wekken. De tentoonstelling blijft 
massaler worden. Een bezoek a an de Wereldtentoonstel
ling wordt een echt gezinsuitje. 

1939 
Hoofdas van de 
tenoonstelling in 
New York 



Zwitsers Paviljoen 
Osaka 1970 

Wereldtentoonstelling 1970 in Osaka, oftewel 
'Progress and Harmony for Mankind' 

(1964 - 1970- 1972) 
Van burgereducatie naar image-building 

Deze wereldtentoonstelling is een teken van de opening 
van de Aziatische wereld voor het westen. Naast punten 
als culturele ontmoeting en verzoening met de technol
ogie en de toekomst, hadden de Japanners hun eigen 
redenen om de wereldtentoonstelling te organiseren. 
Na de tweede wereldoorlog was Japan in diskrediet ge
bracht en dit land wilde graag haar imago herstellen. 
Niet aileen voor het buitenland, maar ook voor de in
woners zelf. Azie werd door de wereld vaak benaderd als 
de plek waar westerse kennis werd gekopieerd. Ze wilde 
nu demonstreren over genoeg kennis te beschikken om 
zich als een belangrijke speler op de markt van technolo
gische vooruitgang te kunnen profileren. 

Ook was de tentoonstelling een uitgelezen kans om 
de nationale economie te stimuleren en een versnelde 
stedelijke vernieuwing in gang te zetten. Voor de locatie 
werd een braakliggend terrein gekozen tussen de belan
grijkste steden van Japan. Als communicatiemiddel wil
de de organisatie geen standaard bezoekersparticipatie 
en visuele educatie, zoals in de voorgaande periode, 
maar een didactiek van zelfrealisatie. Ze wilde door mid
del van een bombardement van prikkels, in de vorm van 
stukjes informatie, een totaalervaring creeren, om zo bij 
het individu een gedachtegang op te starten, die zou zor
gen voor zelfreflectie. Het moest dus geen vastgestelde 
analyse in hapklare brokken zijn, maar een impressie van 
de wereldrijkdom aan civilisatie. Dit is lastig omdat de 
Ianden zich willen onderscheiden en eigenlijk willen ver
vallen in een bepaalde symboliek. Enkele Ianden doen 
dit ook, maar de meeste maken architectuur die inspeelt 
op de nieuwe multimedia- en ruimtevaarttetin1ieken. 
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Dit zijn thema's die door de organisatie zijn aangedragen 
en waarvan het gebruik wordt gestimuleerd, om zo een 
beeld te scheppen van de toekomstige maatschappij. 
De organisatie ondervindt grote moeite om bedrijven 
te vinden die deel willen nemen. Dit als gevolg van het 
teruglopende belang van een dergelijke tentoonstelling 
voor deze sector, vanwege de toenemende globalisatie 
en beschikbaarheid van communicatiemiddelen. Men 
besluit daarom zich meer te rich ten op de landenpartici
patie. 



Wat kunnen we nu leren uit deze geschiedenis, dat be
langrijk is voor de toekomst van de wereldtentoonstel
ling? 

- V66r 1900 was het doe/ om de hondelswegen te openen en 
om vrije handel in goederen, kennis en voordigheden te bev
orderen. 
- No 1900 werd meer nodruk gelegd op gebruikersinformotie, 
kwoliteit en mode. 
- No 1945 was het doe/ von de wereldtentoonstelling om het 
publieke beeld von een land te vormen of werd de wereldten
toonstelling door multinationals oongegrepen voor commer
ciiHe doeleinden. 
- Vonof 1970 tot nu is het hoofddoel een Expositie von Landen, 
vook ondergebrocht in een mootschoppelijk relevant themo 
dot de oondocht vestigt op wereldthemo's 

Wanneer we de ontstaansredenen van de wereldten
toonstelling vergelijken met de huidige wereldtentoon
stellingen, dan zien we dat de ontstaansredenen nu 
door nieuwe media zijn achterhaald. De televisie en het 
internet bieden ons een kijk op aile nieuwe producten 
d ie wereldwijd geproduceerd worden, waardoor het 
voor innovatie en commerciele redenen niet meer inter
essant is om een dergelijke tentoonstelling te houden. 
Ook de politieke ideologieen zijn door de globalisering 
tenietgedaan. De wereldtentoonstelling is, ondanks dat 
de bezoekers veelal uit het eigen land komen, toch een 
echte wereldtentoonstelling geworden. 
De huidige doelen zijn nu wereldomvattende thema's 
als milieubewustzijn en globalisering. Het organiseren 
van een wereldtentoonstelling is voor steden aanleiding 
om op grote schaal financiele middelen te genereren en 
in te zetten om een stad te reorganiseren en om grote 
infrastructurele ingrepen te rechtvaardigen. 
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Boven: het Serpen
tine paviljoen van 

Alvaro Siza uit 2005 

Onder. het Serpen
tine paviljoen van 

Daniel Libeskind 
uit2001 

Paviljoens 
Een zoektocht naar deo 
gesdll dems en het 
bestc~amrecht van 

11 I p, viljoen 

Paviljoens hebben een groot aandeel in de belangrijke 
bouwwerken van de twintigste eeuw; vele zijn iconen 
geworden van moderne architectuur, zoals het Barce
lona-paviljoen van Ludwig Mies von der Rohe (1929), 
het Philips-paviljoen van Le Corbusier (1958) of het ges
tapelde landschap van MVRDV voor de wereldtentoon
stelling in Hannover (2000). 

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

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

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

Paviljoens hebben wat weg van architectonische zelf
bevrediging: voor de incrowd zijn het leuke speeltjes, 
die zich weinig aantrekken van mensen of van een 
omgeving. Ze kennen hoegenaamd geen interne en ex
terne krachten, en leveren ook geen weerstand. Naar bin
nen en naar buiten gedragen ze zich autistisch. Het pa
viljoen als typologie is een op zichzelf staand omhulsel. 
een wit doek waar alles op geprojecteerd kan worden: 
elke boodschap, elke slagzin, elke zinsbegoocheling. De 
architectuur wordt een catchy vormgegeven uithang
bord, een logo. 
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Laten we ons met iets relevanters bezig gaan houden, 
zou men kunnen verzuchten. Waarom toch dat eeuwige 
paviljoen? Waarom blijft dat kleine bouwwerkje weinig 
meer dan een punt, toch zo intrigerend? Het antwoord 
ligt buiten het paviljoen zelf. Op zichzelf heeft het geen 
betekenis, maar het vormt een verwijzing. Oorspronkel
ijk verwees het als bijgebouwtje naar het grote moeder
gebouw, maar met de tijd werd de verwijzing abstracter: 
het paviljoen werd symbool voor grote begrippen als 
kunst, nationaliteit, ideologie en technologie. Om die 
symboolfunctie te vervullen haalt het paviljoen alles uit 
de kast in vorm, ruimte en materiaal: alles kan (en alles 
moet). 

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

Maar al is zijn bestaan kort, de icoonfunctie van het pavil
joen is eeuwig. Als singulier object heeft het de potentie 
meer te zijn dan aileen een gebouw. Het paviljoen geeft 

Het Serpentine 
paviljoen van Rem 
Koolhaas 
2006 



Het Serpentine 
paviljoen van Toyo 

Ito uit :2003 

ruimte en materie aan rituelen, verhalen en verklarin
gen. Paviljoens blijven daarmee een passend platform 
om uitdrukking te geven aan een grotere boodschap. 
Een uitnodiging tot beleving, participatie en kritiek. 
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De plattegrond van 
Zaragoza met als 
rode draad de rivier 
de Ebro. 

Zaragoza 
De lust lie en 
l ez1ens aa chghed n 
v.ln n 
prov1noehuofds\arl 

Zaragoza is de op vier na grootste stad van Spanje. Het 
is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en van de 
autonome regio Aragon, gelegen aan de rivier de Ebro. 
De stad ligt op 199 meter boven zeeniveau in een val
lei met een indrukwekkend landschap van bergen, bos
sen en woestijnen. De stad heeft een inwonertal van 
660.895.1n de agglomeratie wonen 833.455 men sen, dat 
komt neer op meer dan de helft van de bevolking van de 
gehele regio Arag6n. Zaragoza is een belangrijke indus
triestad en een belangrijk handelscentrum, onder meer 
door haar gunstige ligging. Het ligt centraal tussen Bar
celona, Madrid, Bilbao, Valencia en het Franse Toulouse. 

V66r de Romeinse overheersing heette Zaragoza Saldu
ba en maakte de nederzetting deel uit van het Keltisch
lberische rijk. De stad werd in de 1e eeuw voor Christus 
een Romeinse kolonie onder Keizer Augustus en droeg 
in die tijd de naam "Caesarea Augusta" en had als be
langrijkste taak de verdediging van de enige solide 
brug over de rivier de Ebro. In het jaar 712 werd de stad 
veroverd door de Moren en in de peri ode tussen 1018 en 
1118 werd het toenmalige Cesaracosta, een zogenaamd 
"Taifa koninkrijk': De naam werd verbasterd tot het ara
bische "Saraqusta". De taifa-rijken ontstonden in de 11 e 
eeuw na de val van het Kalifaat van Cordoba, en waren 
onafhankelijke staten. Saraqusta had veel verschillende 
Moorse koningen, maar in 1110 werd het Moorse rijk 
verslagen door de Almoraviden. Acht jaar later kwam 
de stad, na tijden, weer in Christelijk bezit, door de 
verovering van Alfons I van Arag6n. Het werd de hoofd
stad van het toenmalige "Koninkrijk van Aragon" en op
nieuw werd de naam van de stad veranderd, ditmaal 
in "<;:arago\a'; waarvan het huidige Zaragoza afstamt. 
Tijdens de Spaanse onafhankelijkheidsoorlog in de 19e 
eeuw kreeg de stad het zwaar te verduren; zowel in 1808 
als 1809 werd <;:arago\a belegerd door de troepen van 
Napoleon, waarbij velen door honger en strijd omkwa
men. Het inwonertal daalde zelfs van 55.000 naar slechts 
12.000. De stad leefde pas weer op in 1865, toen het een 
spoorlijnverbinding kreeg met Madrid, Barcelona en Bil
bao en wederom toen het in 1908 de Frans-Hispanische 
Tentoonstelling organiseerde. 
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Zaragoza heeft door de eeuwen heen vele heersers ge
had, en vele volken hebben de stad bewoond. Hierdoor 
vindt men monumenten en res ten van vele verschillende 
culturen en in vele stijlen. Ondanks dat de stad een mooi 
historisch centrum heeft, met vele bezienswaardigh
eden, staat de stad in Spanje ook wei bekend a is "de on
be ken de': De stad behoort niet tot de meest bezochte 
steden van het land. De aandacht gaat namelijk vooral 
uit naar hoofdstad Madrid, mediterraans en modern Bar
celona en het andalusische Sevilla. De bedoeling is dat 
door de wereldtentoonstelling van 2008, de stad weer 
op de wereldkaart wordt gezet. 

De drie belangrijkste monumenten van Zaragoza zijn: 
El Pilar (De Pilar Kathedraal): een zeer grote en indruk
wekkende kathedraal, o.a. versierd met schilderijen van 
Francisco Goya. Het plein dat er voor ligt, het Plaza del 
Pilar, is een van de grootste pleinen van Europa met een 

lengte van 1500 meter. 
La Seo/Catedral del Salvador (Kathedraal): De huidige 
kathedraal heeft vele volkeren en geloven voorbij zien 
komen. Men vindt er barokstijlen, Romaanse stijlen en 
overblijfselen uit tijden dat het een Romeinse tempe! en 
Moorse moskee was. 
La Aljaferfa (Paleis): Dit paleis werd gebouwd in de 9e 
eeuw door de toenmalige Arabische koning AI-Muqta
dir. Het paleis werd daarna bewoond door Koning Fern
ando II en Koning Pedro IV. Daarna werd het de zetel van 
de Spaanse lnquisitie, en vervolgens werd het de zetel 
van de regering van Aragon. Deze functie heeft het ge
bouw nu nog steeds. 
Buiten deze drie monumenten, kent de stad een groot 
aantal andere bezienswaardigheden en musea, uit en 
over de Romeinse tijd, de Middeleeuwen, de Moorse tijd, 
en de periode van de Renaissance. 

Uitzicht over de 
Ebro met rechts la 
Seo Cathedral del 
Salvador 



Het Moorse paleis 
La Aljaferia 

is tegenwoordig 
de zetel van het 

bestuur van Arag6n 

De Provincie Aragon 

Aragon is een van de 17 autonome regia's van Span
je met ongeveer 1,2 miljoen inwoners en ligt in het 
noordoosten van Spanje. De hoofdstad van Aragon is 
Zaragoza. Aragon grenst in het noorden aan Frankrijk, in 
het oosten aan Catalonie, in het zuiden aan Valencia en 
in het westen aan Kastilie-La Mancha, Kastilie en Leon, 
La Rioja en Navarra. De noordelijke grens met Frankrijk 
wordt gevormd door de pieken van de Pyreneeen. Het 
centrale deel van Aragon is vlakker, hier bevindt zich 
de stroomvlakte van de Ebro, die de staat van oost naar 
west doorkruist. 
Aragon is drietalig. Het grootste deel van de bevolking 
spreekt Spaans, maar in de bergvalleien in het noorden 
wordt door enkele tienduizenden mensen het Aragonees 
gesproken. In een strook in het oosten van Aragon, die 
bekend staat als La Franja, wordt Catalaans gesproken. 

De Ebro 

De Ebro (in het Spaans) of Ebre (in het Catalaans) is de 
langste rivier die volledig in Spanje ligt. De Ebro is circa 
925 km lang en ontspringt in het Cantabrisch Gebergte 
van Noord-Spanje. Vervolgens stroomt de rivier naar het 
zuidoosten en baant zich een weg tussen de Pyreneeen 
en het lberisch Randgebergte. De Ebro stroomt onder 
andere langs Zaragoza en mondt uit in de Middelland
se lee bij Tortosa. Het mondingsgebied kenmerkt zich 
hoofdzakelijk door de rijstcultuur. De rivier wordt weinig 
gebruikt voor de binnenvaart, omdat het waterpeil erg 
variabel is. Op sommige plaatsen is het water gekanali
seerd ten behoeve van de irrigatie. Grote waterkracht
centrales in de Ebro leveren circa de helft van de hydro
elektriciteit van Spanje. 
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Dee I II 

Een schets van 
het masterplan 
waarop duidelijk de 
meander in de Ebro 
te zien is. 

Ontwerp 
versus 
herontwerp 
van het 
masterpla n 

II r ovememcn I'On e nl• ·srormr/e opgave bt n r \'oak 
duel m 'I zr h m t. . E ·n rfuel. dam wnar ci PrJ nr /9• 
h I lf()Oktm tje·•ici>rlld't',;ncfnr IJ eigenWl'll en,L 
o k in deL opgave. AI nel /.. wtmlt!ll ve r r1ls mller achier 
rlor we h I tmcfes uvet cl opgnve clacltllm d 111 dat de CJr 

qam air• d ed Voo1al over cl annpat.. van de redeiiJkf' 
mpomn van het gebrerl en cJv .I de utl~oenng von dot 
gcbicd hr ld ·n we er v 'r5ch!llend opvdl 1111gen op no. 011 

hoofrlHct~ IJe~,/rrijlt e1~1 de dot?htt•llmf}l?ll die de Otgani-
5iltie ,.,;t berPiken met /ret bmnenlwl 11 vm1 t1tze t 1110011 
~/1'1/ing. [Janmn vole n d flla111wn 10•115 rl <" 11111 atre ze 
/1 It l/ltc wetkl, vnarno 1 een It flec!le volgr eire rot ,.,, 
heron twerp von her tt>11 •m 1teeir oeletd. A/slnnlst zo/ 11£-t 
h ron/w rr 1'Vord •n besprokn1. 

Doe/ 1 li111g /let llttn/1/w• f[ll!tl van d • lllllrliCJf.' plonnen om 
'II 1 trnctr ver mclHert 1<111 r · nwk rt elm f/"'1:1Hkrr~ voor d 

rwt ydmukersra~es Ti; vens rnoet het nrttwt- 1p cen bccer 
oploHIII!/In"llt>n voot hecove11rrommo pmbk m . 
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Een kaartje 
waaropalle 
ingrepen staan die 
Zaragoza buiten de 
wereldtentoonstel
ling gepland heeft 

Masterplan 
voor de stad 
Zaragoza 
Cltybrandlng n Sta<lsontwikkelfr\g 

Het binnenhalen van een Wereldtentoonstelling betekent 
vee/ voor een stad. Maar wat is dot precies en waarom heeft 
Zaragoza er juist nu voor gekozen om deze tentoonstelling 
naar zich toe te trekken? 

Zaragoza wil als stad een belangrijkere positie in gaan 
nemen als handels- en kenniscentrum. 
Daarvoor zijn een heel aantal ingrepen nodig. Als eerste 
zal de naam van de stad meer bekendheid moeten krij
gen. Hierdoor zullen bedrijven zich thuis gaan voelen en 
zich zeker voelen in de stad. Daarnaast moeten er vele 
voorzieningen komen die de groei van de stad kunnen 
bevorderen. De stedelijke structuur moet helderder 
worden en enkele als reeds gestarte stedelijke project
en moeten daarvoor afgerond worden. Ook moeten er 
plekken worden gecreeerd waar bedrijven zich kunnen 
vestigen en waar de bijkomende stadsuitbreidingen een 
plek kunnen vinden. AI metal is dit een hele ingreep die 
een stad niet zomaar ineens kan opbrengen en finan
cieren. Tenzij er via het organiseren van een groot even
ement ineens veel geld los kan komen. De stad Zaragoza 
is toe a an Citybranding. 

We hebben deze Citybranding ook bij andere Spaanse 
steden gezien en daar heeft het har uitwerking niet 
gemist. Zo is Bilbao na de komst van het Guggenheim 
museum erg populair geworden. 
En het succes achter Barcelona dat na de Olympische 
spelen en het vervolgens slim uitbuiten van de architect
uur van Gaudl de beroemdste Spaanse stad is geworden. 
De mogelijkheid om een dergelijk internationaal evene
ment naar een stad te halen geeft precies de goede in
put die deze andere steden ook hebben gehad. 

Welke werken heeft de stad gepland en welke zijn er al 
reeds klaargekomen? En wat brengen ze de stad? 
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Het 'Ebro Banks Project' (1) 

De Ebro was belangrijk voor de Romeinen, aangezien 
deze rivier de grens vormde tussen Rome en Carthago en 
zal tevens een belangrijke rol gaan spelen in het nieuwe 
stedelijke ontwikkelingsplan van Zaragoza. Het gedeelte 
van dit stedelijke ontwikkelingsplan dat betrekking 
heeft op de Ebro is genaamd het 'Ebro Banks Project'. In 
essentie bestaat dit project uit een aantal strategieen 
gericht op het revitaliseren van de Ebro met haar oevers 
en van twee overgangsgebieden genaamd 'Ranillas Me
ander: het gebied waar ook de wereldtentoonstelling 
gehouden zal worden, en een meander bekend onder 
de naam 'Cantalobos- Las Fuentes'. 
In het verleden is de rivier de Ebro ge·isoleerd geraakt en 
is zodoende een barriere in de stad geworden. Een aan
tal oorzaken van deze isolatie van de rivieroevers, zoals 
hydrologische problemen (varierende waterstanden en 
overstromingen), de industriele aard van de linkeroever 
en het gebrek aan bruggen waardoor er geen goede 
verbinding tussen beide oevers mogelijk was, zijn in de 
loop der jaren langzaam verdwenen, waardoor er ruimte 
is gecreeerd voor het 'Ebro Banks Project: 
Het uiteindelijke doe! is om de Ebro te transformeren 
tot een volledig groene corridor, bestaande uit on
geveer 20 kilometer rivieroever in en rondom de stad. 
Op deze manier zal de rivier niet Ianger een barriere 
vormen in Zaragoza, maar definitief in de stad worden 
ge·integreerd. 

De hoofdvoorstellen binnen dit project dienen als kader 
voor de wereldtentoonstelling in 2008. 
De belangrijkste strategie in dit project richt zich op het 
verbeteren van twee meanderende gebieden, de een 
ten oosten van de stad, 'The Cantalobos - Las Fuentes 
Meander: en de andere ten westen van de stad, 'The 
Ranillas Meander'. Deze twee meanders vormen twee 
toegangspoorten naar de stad die de relatie tussen de 
stedelijke context en de natuurlijke setting definieren. 
De gebieden worden gezien als twee wiggen die het 
open bare systeem, gevormd door de rivieroevers van de 
Ebro en nabij gelegen gebieden, ondersteunen. 

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

Het doel van deze ingrepen is in hoofdzaak het verbind
en van en continu"iteit bieden aan de open ruimten ron
dom de Ebro. Deze ingrepen zullen vorm krijgen door 
een systeem van promenades (Ebro-promenade) en 
voetgangersbruggen die de bestaande bruggen com
plementeren. Samen vormen deze promenades een 
route voor voetgangers en fietsers, die doorloopt tot 
aan de 'Ranillas Meander: het gebied waar de wereldten
toonstelling zal worden gerealiseerd. 

Schets van een 
deel van het Ebro 
Banks Project 



links: Digitale 
Schetsen van het 
antwerp voor de 

indeting van de 
Digital Mile. 

Rechts: Planegrond 
van de Digital Mile 
met de uitwerking 

van de publieke 
ruimte. 

De'Digital Mile' (2) 

De 'digital mile' is een lange boulevard waar technisch 
georienteerde bedrijven een plek zullen vinden. Deze 
boulevard ligt aan de Zuidzijde van de Ebro tussen het 
station en het tentoonstellingsgebied dat ten noorden 
van de rivier zal komen te liggen. De planning van de 
'digital mile' in de stad is een duidelijke keuze richting 
een internationaler beleid; het aantrekken van bedrijven 
om deze op een gunstige locatie in de stad een plek te 
geven. Voor het tentoonstellingsterrein is de 'digital mile' 
als het ware een broertje. De parallellen plaatsing ten 
opzichte van elkaar zou de start van een mooie samen
werking tussen de twee kunnen betekenen. 

De sluiting van de rondweg (3) 

AI enkele jaren is er binnen Zaragoza de wil om de rond
weg, die al sinds de vernieuwde stadsplanning van na 
de oorlog ingetekend staat, af te maken. Het sluitstuk 
voor deze rondweg zal echter over de 'Ranillas Meander' 
gaan. Nu dit stuk stad verder in ontwikkeling zal komen, 

zal ook begonnen worden met het sluiten van de rond
weg. Deze rondweg zal de bereikbaarheid van de ver
schillende wijken in de stad vergroten. 

Een nieuw internationaal station (4) 

Een stad die zichzelf op de internationale kaart wil zet
ten moet goed bereikbaar zijn. Om dit te realiseren heeft 
Zaragoza in de afgelopen jaren een enorm station ge
bouwd dat een knooppunt moet worden in het treinver
keer tussen aile Noord-Spaanse steden. Met dit laatste 
stukje is de bereikbaarheidspuzzel compleet. Eerder 
werd de verbinding tussen het vliegveld dat op 8 km van 
de stad ligt al opgewaardeerd en werden aile snelwegen 
naar Zaragoza uitgebreid en opgeknapt. De bereikbaar
heid van de stad is nu optimaal; alles is gloednieuw en 
op grote verkeersstromen berekend. De stad is in dit op
zicht zeker klaar voor de toekomst. 
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Het masterplan 
zoals dat eruit zag 
toen wij met de 
opgave begonnen. 

Ontwerp 
voor het 
tentoonstellings
terrein 
door de 
organisatie 
van 
Expo 2008 
AIIP$ samen ond r e,>n d<tk 

Om het ontwerp von om mosterplon goed te kunnen 
beschrijven, is het logisch om een begin te moken met een uitleg 
von de plonnen die wij ols uitgongspunt hebben genomen. 
Ooorom volgt hiemo eerst een beknopte uitleg von de p/on
nen en ontwikkelingen die in Zaragoza door de orgonisotie en 
ontwerpbureou's zijn gemookt. Ooorno volgt een beschrijving 
von onze kritiek hierop, onze eigen ideeen en uitgongspunten 
en de monier woorop om mosterplon is voortgekomen uit 
de bestoonde p/onnen en ideeen. Oeze beschrijving von het 
antwerp vormt nude basis voor de verschillende poviljoens. 

Voor deze wereldtentoonstelling in Zaragoza heeft de 
organisatie als overkoepelend thema gekozen voor wa
ter en duurzame ontwikkeling. De tentoonstelling zal 
een internationale viering worden van de dynamische 
relatie tussen water en de mens over de hele we reid. Het 
thema is niet aileen van groot belang voor de huidige 
generaties, maar ook in de toekomst zal het een grote rol 
spelen in ons dagelijks Ieven. Water staat voor Ieven, het 
is puur, verbindt men sen en gebieden en is een bron van 
cultuur. Water is een universeel thema . 

Om het thema water te presenteren aan de bezoekers, 
is het verdeeld in twee categorieen; vijf paviljoenge
bouwen die het thema uitdragen, en zes pleinen die het 
thema intensiveren en kracht bijzetten door het te be
schouwen vanuit verschillende invalshoeken. 
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Vijf paviljoengebouwen met het thema water. Die elk 
een eigen inkijk geven in de importantie van water in 
deze en komende eeuwen 

De paviljoenbrug (Pl) 

Deze brug over de rivier de Ebro zal het thema 'Water, 
een schaarse bron' uitdragen. Daarnaast zal de brug 
een belangrijke toegangsweg naar het Expogebied 
vormen waarbij een belangrijke verbinding met het 
internationale treinstation van Zaragoza tot stand zal 
komen. 

Het Spaanse paviljoen (P2) 

Dit paviljoen zal ruimte bieden aan de tentoonstel
ling die blijk geeft van de grote diversiteit van de wa
terlandschappen van Spanje en de buitengewone 
mogelijkheden om te genieten van wat water te bieden 
heeft. 

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

Voorkomen 

Wetenschap en technologie in dienst van waterbeheer 
om bronnen in kaart te brengen en catastrofe's en risico's 
te voorkomen. 

Leven met water en beperkingen 

Wetenschappelijke kennis en experimentele projecten 
om strategieen vast te stellen voor het Ieven met water 
en beperkte hoeveelheden hiervan, alsmede bemoeili
jkende omstandigheden. 

Dorst 

Technologie, vernieuwing en samenwerking om weer-
Het paviljoen van Aragon (P3) stand te bieden aan deze schaarste overal op de wereld. 

Dit Paviljoen heeft het thema 'Aragon, landschapsdiver
siteit: Het zal de invloed van vijf verschillende beschavin
gen op de streek van Aragon reflecteren met betrekking 
tot het waterbeheer van de afgelopen 2000 jaar. 

Water del en 

Leren om water te beheren, een continue bran van con
flict en overeenkomst tussen verschillende maatschap
pijen. 

De watertoren (P4) Water en de stad 

Het symbool van deze Wereldtentoonstelling. De toren 
zal het thema 'Water voor Ieven' uitdragen. In de toren 
wordt de bezoeker op een speelse manier vermaakt 
door water te Iaten zien als een element van plezier. Vol 
verassingen, zeals regenbogen, stormen, ijs, sneeuw, ge
luid, beeld en andere sensaties zijn in deze toren voor
namelijk gericht op vermaken van de bezoeker. 

Het rivieren- en aquariapaviljoen (PS) 

Dit paviljoen is toegewijd aan de waterwegen waarin 
een expositie is opgezet rondom de vijf grote rivieren 
van onze planeet; de Ebro, de Nijl, de St. Laurence, de 
Amazone en de Darwin. 

Concepten en technologieen in dienst van een nieuwe 
relatie tussen stad en water. 

Water en inspiraties 

Kunst wordt gebruikt als medium om de relatie en be
trokkenheid met deze vi tale bran te promo ten. 



Deel van het schet
sontwerp voor de 

pleinen. 

De verdere opbouw van de tentoonstelling verschilt 
in opzet aanzienlijk met de voorgaande wereldten
toonstellingen. Omdat de relatie tussen mens en 
water varieert per ecosysteem waarin deze zich on
twikkelt, is gekozen voor een organisatie rondom de 
verschillende ecogeografische zones die onze planeet 
kent. Zo zal bij de tentoonstelling van 2008 in Zarago
za voor het eerst een onderverdeling plaatsvinden 
naar ecosysteem, waarbij verschillende Ianden die 
hetzelfde ecosysteem hebben, gegroepeerd zullen 
worden in hetzelfde paviljoen. De organisatie heeft 
ervoor gekozen om de internationale paviljoens te 
groeperen in de volgende acht ecogeografische zones. 

El Us en sneeuw. 
E2 Woestijn, oase en steppe. 
E3 Savanne en prairie. 
E4 Loofbos. 
ES Tropisch woud. 
E6 Hoogvlakte en gebergte. 
E7 Rivieren en moerassen. 
E8 Eilanden en kusten. 

Hieruit ontstaan dus acht paviljoens waarin aile Ianden 
zichzelf, eventueel gekoppeld aan het thema 'water en 
duurzame ontwikkeling; kunnen presenteren. Om het 
programma vervolgens compleet te maken worden er 
nog een congrescentrum, een badhuis en enkele com
mercielefunctiesaan hetmasterplan toegevoegd. (S 1-53) 

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

De vier belangrijke toegangswegen tot het terrein bev
inden zich op de vier uiterste hoeken van het terrein. 
Aan de zuidwestkant van het terrein ligt de paviljoen
brug, die een belangrijke link legt met het internationale 
station van Zaragoza. Aan de noordwestkant van het ter
rein, in de hoek van de watertoren, ligt de toegang tot 
het Meanderpark. Vanaf de ringweg geeft deze entree, 
samen met de entree in de noordoosthoek van het ter
rein, tevens toegang tot een gepland parkeerterrein aan 
de noordzijde van het tentoonstellingsgebied. Dit par
keerterrein ligt in het Meanderpark en heeft een tijdelijk 
karakter om aileen tijdens de tentoonstelling de vele 
bezoekers die met de auto komen, op te vangen. De zui
doosthoek van het terrein vormt tot slot een belangrijke 
toegang vanuit een route langs de rivier de Ebro, van 
waar de meeste bezoekers uit het centrum van de stad 
zullen komen. 
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Na dit vooronderzoek, waarvan we de informatie voor
namelijk via het internet verzameld hebben, hebben we 
een bezoek aan de stad Zaragoza gebracht en hebben 
we een afspraak gemaakt met de organisatie van de 
expo. Zo hebben we meer informatie verzameld over het 
masterplan en hebben we de stad leren kennen. Tijdens 
onze ontmoeting met de organisatie zijn we meer te 
weten gekomen over de invulling en de ontwikkelingen 
van het plan. Hier volgt een kleine opsomming van de 
belangrijkste veranderingen en toevoegingen hieraan. 

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

- Op de grens: sneeuw en ijs, oasen, hoogvlakten en ge
bergten. 

- Grasland, wind en zon: graslanden, steppen en sa
vannes. 

- Regen: loofbossen en tropische wouden 

- Kustlijnen: grote rivieren en alluviale gronden, eilanden 
en kusten. 

Dit resulteert in vier internationale paviljoens voor de 
verschillende deelnemende Ianden. 

Vogelvlucht 
persectief van het 
terrein voor de 
wereldtentoon
stelling zoals het 
uiteindelijk zal 
worden uitgevoerd. 



Er is een groot 'ecologisch' dak ontworpen dat bijna aile 
paviljoens overdekt. Dit dak biedt in de hete Spaanse 
zomer een aangename schaduw waardoor de bezoekers 
ongehinderd tussen de verschillende paviljoens kunnen 
lopen. Het ecologische karakter wordt onder meer ver
taald in zonnepanelen, die een groot deel van het dak 
zullen bedekken en die de verschillende paviljoens kun
nen voorzien van energie. Een belangrijke bijkomstig
heid van dit ecologische dak is een horizontale verbind
ing van aile paviljoens door dit dak. Hierdoor wordt het 
dak enerzijds als megastructuur een beeldbepalend ele
ment voor de wereldtentoonstelling, maar hierdoor gaat 
anderzijds de identiteit van de afzonderlijke paviljoens 
verloren. Onder het dak ontstaat een gevelarchitectuur 
waaraan de verschillende paviljoens hun identiteit kun
nen ontlenen. 

De herbestemming van het masterplan. 

Wanneer de tentoonstelling voorbij is zal het terrein 
een bestemming krijgen als cultureel en wetenschap
pelijk park. In de nabijheid zal een sportterrein ingericht 
worden en zal er een relatie ontstaan met het Meander
park. 

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

Op deze manier zijn er voor de meeste gebouwen op het 
terrein bijpassende functies bedacht voor het gebruik na 
de wereldtentoonstelling. 

Nadat we aile informatie verzameld hadden, zijn we 
gaan kijken welke onderdelen van het bestaande mas
terplan geschikt zouden zijn voor onze afstudeerop-

gave en waar we beter zouden kunnen afwijken van 
deze plannen. Allereerst zijn we voor de internationale 
paviljoens teruggegaan naar de indeling van acht ver
schillende ecogeografische zones. We hebben hiervoor 
gekozen, omdat ons atelier bestaat uit veertien stu
denten voor wie individuele opgaven geformuleerd 
moeten worden. Bij een verdeling in acht zones creeren 
we zodoende meer opgaven en is de schaal van de ver
schillende projecten beter te controleren. Daarnaast 
zou voor onze opgave het ecologische dak een negatief 
effect hebben. Zoals al eerder beschreven zou het dak 
als superstructuur een goed beeldbepalend element 
voor de wereldtentoonstelling als geheel vormen, maar 
gaat de eigen identiteit van de afzonderlijke paviljoens 
hierbij verloren. Er ontstaat een gevelarchitectuur onder 
het dak waarbij het onderscheid tussen de verschillende 
internationale paviljoens verwatert. Voor de individuele 
afstudeeropgaven, en wellicht tevens voor de tentoon
stelling zelf, zou het interessanter zijn de gebouwen hun 
eigen identiteit terug te geven. 
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Herontwerp 
tentoonstellings
terrein 
door het 
afstudeeratel ier 
Etgen keuzes en overw g111 gen 
1etd ·n tot herontwerp 

No het analyseren van de ontwikkelingen van het Masterplan 
van de wereldtentoonstelling in Zaragoza, zijn we als atelier 
gestart met een eigen antwerp voor het Masterplan, waaraan 
de positieve en negatieve bevindingen uit de plannen van de 
tentoonstelling ten grondslag lagen. Het antwerp bestaat 
grofweg uit een drietal kernpunten, namelijk; 

Herbestemming 
Stedenbouwkundige inpassing 
Architectonische spelregels 

Herbestemming 

De ligging ten opzichte van de stad en het tijdelijke 
karakter van de tentoonstelling vragen om een invu11-
ing na beeindiging ervan, die goed aansluit bij de toe
komstige wensen en behoeften van de stad. Er werd 
gezocht naar een model, dat past bij het karakter van 
de wereldtentoonste11ing. Waarbij het model een grove 
indeling zal geven voor de aanwezige ruimte. De op
zet van een campus is vaak even ruim als die van een 
wereldtentoonstelling. Verder geeft de beweging van 
grote groepen studenten, zij het aileen op piekuren, 
een zelfde gebruik van de openbare ruimte. Vandaar 
dat een campusmodel prima als tweede functie voor 
het tentoonstellingsterrein kan dienen. Mede door de 
eigen identiteit, van zowel de wereldtentoonste11ing als 
de campus, zijn deze goed uitwisselbaar en wordt een 
uitdagende afstudeeropdracht verkregen. Een campus 
is echter een breed begrip waardoor er onderscheid is 
gemaakt in de volgende, hier onder staande, varianten. 
Ieder met een eigen identiteit en functiecombinaties. 

Stadscampus 
Universiteitscampus 
Parkcampus 
Cultuurcampus 
Commerciele campus 

De verschi11ende campusmode11en onderscheiden zich 
vooral door de aanwezigheid van uiteenlopende func
ties en combinaties tussen de functies, waardoor niet 
a11e mode11en gelijkwaardig geschikt zijn. In een onder
zoek hebben we de model len met elkaar vergeleken. 
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Werkgelegenheid en woonfuncties zijn ruimschoots 
vertegenwoordigd, in de 'digital mile' en in de twee 
woonwijken, beide gelegen in de nabije omgeving 
van het tentoonstellingsgebied. Door de aanwezigheid 
van deze functies is er juist behoefte aan educatie en 
ontspanning. 
De culturele campus, als tegenhanger van de 'digital 
mile; bestaat uit een keur aan functies die een dubbele 
rol kunnen spelen en in deze vraag kunnen voorzien. 
Door de consequente vermenging van educatieve dag
functies gecombineerd met entertainment als avond 
en nachtfunctie wordt over en weer geprofiteerd van 
levendigheid, commercie, activiteiten en belangstelling. 

lnvulling herbestemming 

Op het tentoonstellingsterrein bevinden zich ver
schillende tentoonstell ingspaviljoens, die tijdens de 
wereldtentoonstelling exposities herbergen en na die 
na die tijd ieder een herbestemming krijgen, passend 
binnen het thema 'culturele campus: Deze herbestem
mingen moeten de mogelijkheid in zich hebben om 
zowel de educatieve als de entertainment-rol te vervul
len, ten einde het gebied voor een zo groot mogelijke 
tijd gedurende de dag levendig te houden. 
Er is gezocht naar functies die dit tweeledige karakter 
in zich hebben en samen met de andere gebouwen de 
culturele campus kunnen vormen om zodoende een sa
menhangend geheel te vormen. ledereen uit het atelier 
heeft een paviljoen gekozen met een herbestemmings
functie. 

De paviljoenbrug later museum voor 
Goy a 
Gijs Rikken 

Een congrescentrum later ook theater 
Sara van Popta 

De watertoren later sporttoren 
Peter Hagelaar 

Paviljoen voor Us en sneeuw later res
taurant 
Marijn van den Dool 

Paviljoen voor Woestijn, oase en steppe 
later faculteit voor beeldhouwkunst 
Niels Nederlof 

Paviljoen voor Rivieren en moerassen 
later faculteit voor Drama 
Ferdy Holtkamp 

Het rivieren- en aquariapaviljoen later 
dansacademie 
Jasper van der Linde 

Paviljoen voor Eilanden en kusten later 
modeacademie 
Peter Elgersma 

Badhuis 
Karleun Liu 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Een uitwerking van 
een van de model
len in de onder
zoeksfase. 



Vogelvlucht 
persectief van het 

terrein voor de 
wereldtentoon

stelling zoals het 
door het atelier is 

ontworpen. 

Het Spaanse paviljoen later multimedia 
paviljoen 
Ramon van der Heijden 

Het paviljoen voor Aragon later 
bibliotheek 
geen student 

Paviljoen voor Hoogvlakte en gebergte 
later conservatorium 
Femke Heerkens 

Paviljoen voor Savanne en prairie later 
faculteit voor fotografie. 
Stefan Spikmans 

10 

11 

12 

13 

Paviljoen voor Loofbos later faculteit 
voorfilm 
Hugo Lenselink 

Paviljoen voor Tropisch woud later 
popcentrum 
Jorrit Spel 
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Stedebouwkundig concept 

Het tentoonstellingsgebied is gelegen binnen een mean
der van de rivier de Ebro, maar wei zodanig dater sprake 
van een connectie is met het historische centrum. Deze 
connectie komt mede voort uit het doortrekken van de 
stedelijke ontsluitingsring rondom het gebied en door 
het'riverbanks project'waarbij de groene zone vanuit de 
stad op het tentoonstellingsterrein uitmondt. 

Doordat de hele meander ontwikkeld wordt tot 
parkachtig natuurgebied met buitensportfaciliteiten 
heeft het tentoonstellingsgebied, als verlengde 
stedelijkheid, hier binnen een contrasterend karakter. 
Het tentoonstellingsgebied vervult zodoende een spe
ciale rol binnen dit gebied, namelijk de verbinding tus
sen de stedelijkheid en de natuur. De verbinding van 
natuur en stedelijkheid speelt dan ook een grote rol in 
de verdere ontwikkelingen van de stad Zaragoza. 

Het tentoonstellingsgebied is een verlenging van de 
stedelijkheid in de verder groene zone tot aan de Ebro. 
Om deze verlenging scherp te houden en het contrast 
tussen stedelijkheid en het groen duidelijk te stellen 
is het nodig om met de stedelijke inpassing bepaalde 
grenzen mee te geven. Grenzen die het duidelijk maken 
waar de 'natuur' begint en waar de 'cultuur' begint. 
Daarbij vormen structuur en sa men hang de hoofdzaken 
bij het ontwikkelen van het tentoonstellingsgebied. 

Deze twee hoofdzaken creeren een aanzet tot het ver
der ontwikkelen van de eigen identiteit. Door een an
dere taal te spreken wordt de eigen identiteit versterkt 
en zodoende wordt er voorkomen dat het tentoonstel
lingsgebied een verder oprukkende stedelijkheid is 
waaraan in de toekomst nog verder zou kunnen worden 
gebouwd. Deze stedelijke ingreep moet dat juist zien 
te voorkomen. Het tentoonstellingsgebied is als een ten
take! dat in de groene omgeving grijp en deze daardoor 
meer kracht meegeeft als recreatiezone. Hierbij moet 
voorkomen worden dat de invulling aanleiding geef tot 
verdere uitbreiding die het groene park zouden kunnen 
opslokken. 

Door een dijk, 'groene kom: strak rondom het tentoon
stellingsgebied te leggen ontstaat er een stedelijk eiland 

Het terrei n zoals 
het was voor de 
stedebouwkundige 
ingrepen. 

De rondweg is 
gesloten. 

In de oksel van de 
rondweg wordt het 
tentoonstellingsge
bied geplaatst deze 
wordt omringd 
door een dijk die 
het zal beschermen 
tegen opkomend 
water. Tevens 
houdt de d ijk 
het tentoonstel
lingsgebied klem 
tussen de rondweg. 
Waar bij enkel 
drie satelieten een 
verbinding met het 
omliggende park 
kunnen maken. 



Planegrond van 
het tentoonstel

lingsgebied met de 
toegangswegen en 

de halter aange· 
geven met pijlen. 

dat tevens beschermd wordt tegen wateroverlast, mo
cht de Ebro buiten haar oevers treden. De introductie 
van een superstructuur past goed bij dit gethemati
seerde stuk stad en zorgt voor samenhang tussen de 
gebouwen. Als enige uitzondering op deze compacte 
structuur steken er drie gebouwen als voorposten uit de 
superstructuur die een bug vormen naar het park en die 
het mogelijk maken om de superstructuur als zodanig 
te observeren. 

Opzet tentoonstellingsgebied 

'Haltermodel' 

Als tentakel van de stad en dus als onderdeel van het 
stedelijke gebied dient het tentoonstellingsgebied ook 
als zodanig vormgegeven te worden, om zodoende 
herkenbaar te zijn. 
In mediterrane steden zijn stedelijke boulevards en 
pleinen een vee I voorkomend principe, zo ook in Zarago
za. Een nieuwe culturele boulevard past, als voortzetting 
van Zaragoza's traditie van boulevards, beeindigd met 
aan weerszijden een plein, prima in het onderstaande 
rijtje van toonaangevende boulevards van Zaragoza; 

l 

- Religie/historie: Plaza del Pilar (tussen Plaza de Cesar 
Augusto en Plaza de Ia Seo). 
- Bestuur/handel: Paseo de Ia lndependencia (tussen 
Plaza de Aragon en Plaza de Espana). 

Cultuur: Wereldtentoonstellingsboulevard later 
boulevard in de cultuurcampus. 

De boulevard krijgt vorm door een aantal door ons 
opgestelde stedebouwkundige regels. De gebouwen 
grenzend aan de lengteas van de boulevard komen met 
de voorgevel in een lijn langs de boulevard te liggen. Aan 
beide uiteinden van de boulevard, gedefinieerd door de 
twee pleinen, komen begrenzende gebouwen. Op deze 
manier loopt het binnengebied niet uit in de natuurlijke 
omgeving en ontstaat er een stedelijk binnengebied. 

Toegangswegen 

Als voorpost van de stad en de natuurlijke omgeving 
spelen de verbindingswegen tussen het historische cen
trum en het park een belangrijke rol. Het gebied moet 
dan ook de stad en het park dichter bij elkaar brengen 
en geen barriere tussen beide vormen. 

Jl 
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Het tentoonstellingsgebied creeert een route die van 
de stad naar het park en terug gaat. De doorgang naar 
het park moet laagdrempelig, maar wei gespecificeerd 
zijn. De drie verbindingen worden daarom gearticuleerd 
door bakens in de vorm van entreegebouwen. 

Verbinding met tentoonstellingsterrein vanuit: 
- Ebrozone, door Spanjepaviljoen (oost) 
-station, over paviljoenbrug (zuid) 
- meanderpark, langs watertoren (west) 

Superstructuur 

Door de entreegebouwen als satellieten in het park te 
plaatsen wordt enerzijds de entreefunctie extra gearti
culeerd, maar kan de relatie met het gebied minder 
duidelijk worden. Door de introductie van de super
structuur worden de entreegebouwen betrokken bij het 
tentoonstellingsgebied tot een samenhangend geheel. 
Een aanzet tot een superstructuur wordt al gegeven 
door de ligging van het gebied tussen de Ebro en de 
stadsring, alsmede door de dijk random het gebied en 
het haltermodel. De toevoeging van een panoramadek 
vormt echter de bindende factor binnen het masterplan 
en maakt de superstructuur compleet. Dit panoramadek 
zorgt voor de verbinding met de satellieten en de boul
evard om op deze manier een samenhangend geheel te 
vormen. 

Binnen de superstructuur hebben we een aantal 
spelregels opgesteld, waaraan de gebouwen moeten 
voldoen. Op deze manier kan de architectuur van de ge
bouwen onderling uiteenlopen, waardoor het mogelijk 
is dat ieder antwerp een eigen taal spreekt, zonder dat 
het geheel verstoord wordt. De volgende spelregels zijn 
hierbij opgesteld: 

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

Panoramadek 

Het panoramadek dient niet aileen voor de sa men hang 
van het tentoonstellingsgebied maar speelt ook een be
langrijke rol bij de gebruikskwaliteit van het gebied. Het 
dek sluit op 6 meter hoogte aan op de aangrenzende 
gebouwen, waardoor er een vrije hoogte van minimaal 
5 meter onder het dek blijft. Deze hoogte is nodig voor 
het distributieverkeer en draagt bij aan een prenige 
sfeer onder het dek. Het dek heeft als rol: het creeren 
van schaduw in de warme zomermaanden. De schaduw 

Een kijkje onder 
het dek. Waarbij 
de lichtbanen voor 
voldoende lichtin
val zorgen. 



zal meewerken aan een prettige, koele, steer onder het 
dek en door een perforatiegraad van+/- 30%, gecreeerd 
door vides en lichtstroken, zal er toch voldoende Iicht 
toetreden om de bezoeker niet het beklemmende 
gevoel van een parkeerkelder te geven. 

Toegankelijkheid en ontsluiting 

Het tentoonstellingsgebied kan op verschillende 
manieren bereikt worden, afhankelijk van het type ver
voer. Met de auto is het gebied eenvoudig te bereiken 
via de stadsring. Tijdens de Expo is het gebied dan ai
leen op gezette tijden toegankelijk voor distributiever
keer en na de wereldtentoonstelling is het gebied vrij 
toegankelijk met de auto. In beide gevallen zal gebruik 
gemaakt worden van de ontsluitingslus die loopt via de 
rotonde in de stadsring over het tentoonstellingsgebied 
om vervolgens na een bocht weer aan te sluiten op de 
stadsring. 

Parkeren tijdens of na de wereldtentoonstelling zal onder 
de gebouwen plaatsvinden op niveau 0 of in parkeer
kelders, die toegankelijk zijn vanaf de ontsluitingsweg 
die onder het panoramadek loopt. Uitzondering hierop 
zijn de entreegebouwen: de watertoren en het Span
jepaviljoen. Parkeerkelders onder deze gebouwen zijn 
rechtstreeks toegankelijk vanaf de stadsring. Parkeren 
tijdens de tentoonstellingsperiode zal op speciaal in
gerichte parkeervoorzieningen plaatsvinden. 

Fietsers en voetgangers kunnen na de wereldtentoon
stelling van dezelfde ontsluiting gebruik maken middels 
het fietspad dat naast de weg gelegen is. Voetgangers 
kunnen het gebied tijdens de tentoonstellingsperiode 
betreden via de drie entreegebouwen en na de 
wereldtentoonstelling is het gebied vrij toegankelijk. 

Dijk 

Door het mogelijke overstromingsrisico krijgt de dijk een 
hoogte van 4 meter boven het normale waterniveau van 
de Ebro. Op dit niveau sluit de dijk aan op de aangren
zende gebouwen. De dijk loopt tussen de gebouwen 
aan de Ebrozijde door weer af, het tentoonstellingsge
bied in. De gebouwen grenzend aan de dijk vormen de 
verbinding tussen de verschillende niveaus waardoor de 

dijk goed toegankelijk is voor mindervalide. Dit brengt 
met zich mee dat de dijk glooiend kan uitlopen van heel 
steile naar heel flauwe hellingshoeken. De dijk is onder
dee! van het natuurpark en zodoende onderdeel van de 
groene route langs de Ebro. 

Ervaring tentoonstellingsgebied 

De keuze voor een superstructuur maakt de creatie van 
'architectonische snoepjes' mogelijk. Hierdoor kan elk 
gebouw een eigen identiteit krijgen. Dit principe kennen 
we van de wereldtentoonstellingen uit het verleden. Dit 
frivole beeld past ook goed binnen het culturele cam
pusmodel en de superstructuur zal een blijvende herin
nering aan de wereldtentoonstelling van 2008 vormen. 
De spelregels binnen de superstructuur waarborgen een 
'transparante' publieke zone waar laagdrempeligheid de 
gangen van beide doelgroepen, studenten en bezoek
ers, zoveel mogelijk integreert. 
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Boven: grate 
stromen bezoekers 

die tijdens de 
wereldexpositie 
in Aichi een van 

de paviljoens 
betreden 

Onder: de wed
strijdzwemploeg 
presenteert zich 

De Analyse 
~tedebouwkund1ge omqrv1ng en 

t>llru1ker 

Ieder antwerp begint met een analyse von de stedebouwkun
dige situotie. Met welke foetor en moet het antwerp rekening te 
houden en welke kunnen er gebruikt worden voor het antwerp. 
Bij deze opgove ligt het niet onders zei het dot de stedebou
wkundige situoties deels voorkomt uit her mosterplon dot we 
zelf ontworpen hebben. Moor de vroog blijft woor ik rekening 
mee dien te houden. 

Als eerste valt de plaatsing van mijn paviljoen op. Het 
staat als enige gebouw aan de andere kant van de rond
weg. Waardoor het een ietwat afgezonderd paviljoen is, 
directe buren heeft de toren daarom ook niet. Door de 
eenzame plaatsing en door het feit dat mijn paviljoen 
het enige hoogbouwproject in het masterplan is wordt 
het gebouw een echte vreemde eend in de bijt. Een 
positie die, wanneer je het goed benut, zo zijn voorde
len heeft. Het paviljoen staat vrij in het landschap en er 
is daarom volop de gelegenheid om een zeer expressief 
gebouw te maken. 
De aftakking die de verbinding vormt tussen de grote 
brede boulevard en de toren is tevens de enige directe 
verbinding vanaf het dek naar het park achter de rond
weg. ledere wandelaar die over de rondweg heen wil 
vanaf het masterplan moet langs mijn gebouw. Tevens 
zal een gedeelte van het park tijdens de wereldtentoon
stelling gebruikt gaan worden als parkeerterrein, zodat 
bezoekers die de tentoonstelling met de auto bezoeken 
ook allemaal bij de toren het terrein op zullen komen. 
Anders gezien vormt de toren ook het einde van het 
masterplan en is daarmee het verst vooruitgeschoven 
baken van stedelijkheid aan deze kant van de stad. Hier 
ontstaat een keuzemoment waarbij het gebouw een 
poort kan worden voor het park of juist een laatste stuk 
stedelijkheid kan zijn. 
lk denk dat bij het gebouw met de huidige opzet en in
steek van het masterplan, waarbij we echte gebouwen 
maken die een duidelijke tweede functie krijgen, het 
eerst uitgesloten is. lk heb daarom besloten om van de 
toren een stuk stedelijkheid te maken dat als icoon voor 
het master plan dienst kan doen. 
Daarbij moet wei gezegd worden dat de gang naar het 
park niet belemmerd mag worden door het gebouw. AI
leen zal het wei betekenen dat de voetgangers om mijn 
gebouw heen moet. Met deze keuze breek ik met de 
regel die we hiervoor opgesteld hebben in het master
pian. Maar ik ben van mening dat het speciale karakter 

54 



55 

van deze ontsluiting dit zeker toelaat. 
De toren is dus een stuk stedelijkheid. Een herkenbaar 
symbool dat de horizon zal verreiken en dat voor vele 
gebruikers van de rondweg een richtpunt zal zijn. Deze 
herkenbaarheid moet iets eigenzinnigs hebben waar
door het gebouw altijd herkenbaar zal zijn en blijven. De 
vormgeving moet daarop aangepast worden. Een sterke 
vorm die helder blijft, ook van ver af. 

Als tweede stap is het belangrijk om een plan van eisen 
op te stellen, zodat je weet wat je moet gaan maken. 
lmmers moet het gebouw een maatpak worden voor 
zijn voor de gebruiker. Het moet volledig voldoen aan 
de wensen en eisen van een gebruiker. Maar wat nu als 
bij een gebouw vanaf het begin al vaststaat dat er twee 
gebruikers zullen zijn. En dan niet naast elkaar maar na 
elkaar. Hoe ontwerp je een gebouw dat geschikt is voor 
twee fases? 

Het gebouw in mijn opgave zal in de eerste fase gebruikt 
gaan worden als wereldtentoonstellingspaviljoen. Daar
na zal er een sportcentrum in komen. Twee gebruikers 
die veel van hun gebouw eisen. De eerste is erop gericht 
om een grote stroom mensen door het gebouw heen te 
voeren en deze gedurende die reis iets te leren of iets te 

tonen. De ander is erop gericht om een ruimte te bieden 
waar een bepaalde sport goed beoefend kan worden. 
De opgave is dus een samenspel tussen de eerste en de 
tweede gebruiker. Het belangrijkste van dit samenspel is 
de mate van inbreng die de gebruikers hebben binnen 
het gebouw. Het maatpak moet immers beide gebruik
ers passen. 

In mijn ontwerp heb ik me dan ook voornamelijk toege
legd op dit spel. Hoe geef ik een toren vorm dat hij aan 
de ene kant dienst kan doen als tentoonstellingsge
bouw en aan de andere kant gebruikt kan worden als 
sportcentrum? 

De uitwerking van dit probleem begint met het vaststel
len welke gebruikers er in het gebouw komen, hoe deze 
het gebouw willen gebruiken en wat ze daarmee van 
het gebouw vragen. In de volgende hoofdstukken zal 
ik de twee gebruikers proberen te doorgronden om uit 
te vinden wat hun eisen zijn. Het eerste hoofdstuk gaat 
over de toren als wereldtentoonstellingsgebouw. Het 
tweede geeft een beeld van de eisen en wen sen van een 
sportcentrum. De samenkomst wordt besproken in het 
derde hoofdsuk. 

De toren zit met 
een loopbrug over 
de rondweg vast 
aan het masterplan. 
En vormt daarmee 
de schakel naar het 
Meanderpark. 
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"'Tentoonstellingsvormgeving is het vormgeven van een idee, een concept van een ten
toonstelling: een verhaal met betrekking tot (kunst)voorwerpen in een ruimte. Tekst en 
uitleg maar vooral ook de "taal" der dingen en de plaats der dingen moeten sa men het 
concept van de tentoonstelling tot uitdrukking brengen. De relatie tussen vorm en inhoud 
staat daarbij centraal De relatie, een schakel, tussen vorm en inhoud is in feite de schakel 
tussen de tweede dimensie(concept, taal en idee)en de derde dimensie (de ruimte en de 
dingen). Tentoonstellingsvormgeving laat aile aspecten van vormgeving aan bod komen, 
inrichting/architectuur, maar ook bijbehorende grafische vormgeving moeten een en het
zelfde concept uitdragen, een en dezelfde visie vertegenwoordigen, vergelijkbaar met de 
regie van een film of een theaterstuk."' 

"Een tentoonstelling zou net als een kunstwerk bij de bezoeker een emotie teweeg moeten 
brengen, al zou die verder moeten gaan dan slechts een vage stemming .... De ontwerper 
dient een bedoeling te hebben met het tentoongestelde en met de originaliteit van ge
dachte en creativiteit dient iets geproduceerd te zijn dat exceptioneel is:· 

"Door de zorgvuldig opgezette expositie krijgt de bezoeker een cultuurvormende ervaring 
voorgezet. Hij wordt in staat gesteld met zijn eigen verbeelding gedachten te ontwikkelen 
die inzicht geven in zijn manier van Ieven buiten het museum. Je zou dit kunnen zien als 
een mengvorm tussen museum en pretpark. Een 'moeilijke' inhoud wordt in makkelijke, 
hapklare brokken voorgeschoteld:' 

- Karin Rietbroek. "Tentoonstellingsvormgeving tussen technologische en maatschappelijke veranderingen': 
tentoonstellingsvormgeving: monogrofieen over vormgeving 



De wereld-
tentoonstelling 
Het vormgeven van een rdee 

Tentoonstelling 

De eerste fase is de tentoonstellingsfase. lk heb onder
zoek gedaan naar wat tentoonstellen precies is en wat 
het in deze opgave voor effect zal hebben op de ruimte
beleving en dus ook op het ruimtelijk ontwerp.lk heb 
de consequenties die dit onderzoek voor mijn ontwerp 
hebben gehad direct vertaald naar de volgende uitwerk
ing. 

Waar gaat deze opgave over?: 

Hij gaat over tentoonstellen, ofwel het overbrengen van 
een idee of ideeen naar bezoekers van een tentoonstel
ling. 

Wat wil ik vertellen? 

lk wil vertellen wat water voor ons betekent in het 
dagelijkse Ieven. 
lk wil mensen van over de hele wereld Iaten zien wat wij 
op deze aarde met water doen. Voor sommigen is dat het 
watergebruik zoals wij dat in West-Europa kennen. Voor 
anderen is dat juist het probleem van het ontbreken 
van water. Water is een groot en universeel thema waar 
iedereen mee te maken krijgt. Het probleem van de op
gave zit hem dan ook niet in het uitleggen van iets dat 
onbekend is, maar juist van vanuit zijn eigen situatie. 
De tentoonstelling gaat om bewustwording van het ge
bruik van water. Het hoofdthema van de tentoonstelling 
krijgt de titel 'Water for life~ 
Om de grootschaligheid van de opgave te verkleinen 
heb ik deze opgeknipt in zes deelthema's. Deze kleinere 
deelthema's brengen aspecten van het hoofdthema in 
hapklare brokken tot de bezoeker. De bezoeker krijgt 
hierdoor een gevarieerd beeld waarbinnen hij steeds de 
mogelijkheid heeft zich aan het deelthema te spiegelen 
om te zien wat het voor hem betekent. Door deze aan
pak is de grote boodschap beter leesbaar. 

De zes deelthema's zijn: 

-Scientific knowledge and innovation. 
- Current problems relating to the availability of this re-
source. 
-Curative properties of water. 
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- Water as an element of leisure and relaxation. 
- The spiritual and ritual relationship with water main-
tained by specific cultures and 
traditions. 
-Water as an element of artistic expression. 

Wat is de vormgeving van de deelthema's? 

Wanneer je probeert om in een ruimte een thema te 
schetsen dan moet de hele ruimte die sfeer uitstralen. 
Ieder deelthema heeft een geheel eigen kijk op het 
hoofdthema. Waarmee je een zestal geheel verschillende 
sferen op wilt roepen. Aangezien bij een goede tentoon
stelling de gehele uitwerking binnen een concept te 
vatten is, moeten de verschillende thema's als echt ver
schillende ruimtes worden ontworpen. De vormgeving 
heeft dus alles te maken met het gekozen concept dat 
hoort bij het deelthema. Het concept is daarbij de uit
ingsvorm van het deelthema. Het is de verbeelding van 
een idee. 

De volgende pagina's zullen een 'moodboard' vormen 
voor de verschillende deelthema's. ledere sfeer wordt 
met vier foto's geschetst zoals die worden verbeeld in 
hun concept. Geen van deze foto's mag daarom ook let
terlijk worden opgevat. 



Scientific knowledge and innovation 
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Een plek om je te verbazen over de onderliggende techniek 
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Te zien wat de technologie nog voor ons te bieden heeft 
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Cars to run on seawater BF.IE.AI(THROUCiHS 

, 

HOW A HYDROGEN-POWERED CAR WORKS 



En waar je zelf aan dingen mee kunt doen 
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Current problems relating to the availability of this resource 
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Een moment voor iets dot ver van je afstaat 
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fen moment om problemen te overdenken 
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Een vaag en ijl gevoel ... een gebrek 
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Curative properties of water 

111ermaalba11 
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Een stop in een andere wereld 
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Waar het Iicht in de donkerte speelt 
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En waar je je lichaam kunt Iaten verwennen 
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The spiritual and ritual relationship with watet maintained by specific cultures and traditions. 

Ja~;mse tutn 
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De tuin is de verbee/ding van het paradijs 
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Een plaats van harmonie en rust 
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Om je terug te trek ken uit de drukke we reid 
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Water as an elemem of artistic expression 

llspalei~ 
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In een wereld van ijswanden en vergezichten 
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Is de natuur de vormgever 
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van de belevingen. 
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Water as an element of leisure and relaxation 

uttgaansgelegenl1etd 
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fen bijzondere plek 
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om gezellig met vrienden te ontspannen 
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met een drankje naar keuze ... 
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Hockey 
vrije hoogte 5,5 m 

Tennis 
vrije hoogte 7,0 m 

Volleybal 
vrije hoogte 7,0 m 

karate 
vrije hoogte n.v.t. 



Het 
sportcenturm 
Gestdpeld spor ten 

In de tweede fase is de toren een sportcentrum. Hetgeen 
een groot verschil is met een tentoonstellingsgebouw. 
Maar waar zitten die verschillen precies in en wat is er 
eigenlijk nodig om een sportcentrum te maken? 
lk heb natuurlijk ook onderzoek gedaan naar het ant
woord op deze vragen. Mijn onderzoek ging daarbij 
vooral in op de benodigdheden van iedere sport. Maar 
wat zijn eigenlijk de sporten die in het centrum beoefend 
kunnen worden? En zitten er aileen maar sporten in de 
toren of biedt de toren meer? 

De eerste stap bij het ontwerpen van deze toren is 
geweest dat ik gezocht heb welke sporten ik graag in het 
gebouw zou willen hebben.lk heb daarbij gekeken naar 
de sportfaciliteiten die andere sportcentra hebben. Met 
name heb ik gekeken welke sporten in de Spaanse uni
versiteitssportcentra kunnen worden beoefend. Uitein
delijk ben ik uitgekomen op de volgende sporten: 

Basketbal 
Voetbal 
Hockey 
Handbal 
Tennis 
Vol Ieyba I 
Badminton 
Indoor klimmen 
Martial Arts 
Yoga 
Steps 
Aerobics 
Squash 
Spinning 
Zwemmen 
Waterpolo 
Schoonspringen 

Welke functies komen er naast de sporten voor in de 
toren? 

Kleedkamers 
Fysiotherapeut I artsenpraktijk 
Administratie I kantoor 
Sportkantine 
Naast deze sportgerelateerde functies heb ik tevens bes
loten om de toren aan te vullen met twee extra functies. 

1. 
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Een wellness spa en een restaurant/bar. Dit doe ik om
dat de toren zo ook een gebruikers functie krijgt voor 
mensen die niet lid zijn van het sportcentrum. 

ledere sport heeft zo zijn eigen wensen en daarbij moet 
de ruimte voldoen aan strenge eisen. Voornamelijk de 
ruimtelijke eisen zijn van belang bij het goed kunnen 
inrichten van de toren. Om een idee te krijgen van de 
ruimtebehoefte van iedere sport heb ik op de pagina 
hiernaast de benodigdheden neergezet. 
lk ben uitgegaan van deze sporten. Natuurlijk is het 
mogelijk om de ruimtes die ontworpen zijn ook voor 
andere sporten te gebruiken. Bijvoorbeeld korfballen op 
het basketbalveld of tafeltennisen op de netsportvelden, 
of misschien zelfs wei schermen op een willekeurig veld. 
Deze sporten hebben bij mij geen prioriteit gehad, 
vandaar dat ze niet in het ontwerp zijn meegenomen. 
Maar aangezien de veldbehoeftes bij veel sporten het
zelfde zijn zou het goed mogelijk zijn om deze andere 

==D -- -.. 

sporten ook te kunnen beoefenen. 

Een sportcentrum is een openbaar gebouw waar 
iedereen in principe toegang tot heeft.lmmers wil je wei 
dat het gebouw toegankelijk is voor bezoekers. Aileen 
moet er wei een scheiding zijn tussen het deel waar de 
bezoekers rond kunnen lopen en waar de sporters rond
lopen. Om deze scheiding in je gebouw te brengen kun 
je gebruik maken van vele al reeds goed doordachte 
modellen en schema's. Het schema hierboven geeft 
de routing binnen een sportcentrum weer waarbij de 
bezoekers en de sporters van elkaar gescheiden zijn . 
Een duidelijke scheiding in dit ontwerp zal een extra 
uitdaging zijn omdat het gebouw juist heel toegankelijk 
moet zijn tijdens de wereldtentoonstelling. 

Het sporten in een toren brengt nog enkele extra punt
en van aandacht boven. De voornaamste komt voort 
uit een kleine analyse van het schema. Daar komt de 



sporter direct vanuit de ingang in een kleedkamer en 
dan in zijn sport. Vaak zijn de kleedkamers gescheiden 
van de sportzalen maar liggen ze op een centrale plek in 
het gebouw zodat de ruimtes via gangen makkelijk be
reikt kunnen worden. Dit zal in mijn gebouw niet lukken. 
lk zie echter wei een mogelijkheid om de routing die 
tijdens de wereldtentoonstelling gemaakt zal moeten 
worden hiervoor her te gebruiken. Waarbij de sporters 
langs andere sporten komen en met deze kennis zullen 
maken. 
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De 
samenkomst 
Vragen leiden tot antwoordcn 

Nadat ik de wensen van de twee gebruikers afzonderlijk te 
wet en ben gekomen ben ik ze goon samenvoegen. Aileen hoe 
voeg ik deze losse onderdelen sam en tot zes thema's en hoe vat 
ik die zes thema's dan weer sa men in een gebouw7 

Dit hoofdstuk gaat in op die vragen en komt ook met de 
oplossingen. Het geeft een inkijk in het ontwerpproces 
a an de hand van verschillende stappen. Tijdens de eerste 
stap heb ik een aantal vragen, die bij me op kwamen ten 
tijden van dit samenvoegen proberen te beantwoorden. 
Hetgeen geresulteerd heeft in een aantal kleine onder
zoekjes. Aan de hand hiervan ben ik de regels gaan 
bepalen waarbinnen de toren gebouwd moet worden. 
Uiteindelijk kom ik dan tot het eindresultaat: Een zestal 
ontwerpen voor een thema en een samenbindend 
antwerp voor de toren. 

11 
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lk ben na gaan denken over de vorm waarbinnen de 
toren gebouwd zou moeten worden. Daarbij ontstonden 
bij mij een aantal vragen. Bijvoorbeeld wat betekent het 
stapelen van thema's in een periode na MVRDV's ges
tapelde landschap? 
Maar oak hele andere vragen als wat is de huid in een 
gebouw waarbij aile verdiepingen anders zijn. Wat is de 
gevel dan eigenlijk? 

Om te beginnen met de eerste vraag. Wat betekent 
stapelen en wat kan ik leren over of eigenlijk van 
MVRDV's stapeling? 

MVRDV maakt een stapeling van stukken landschap. 
Waarbij een x aantal verschillende stukken landschap 
op elkaar worden geplaatst. Daardoor gebruik je x maal 
minder oppervlak maar hebt wei x maal een bijzondere 
beleving. Maar wat vertelt het gebouw nu? Vertelt het 
een verhaal of vertelt het meerdere verhalen? Of is het 
net als bij mij dat het gebouw een verhaal vertelt dat is 
opgeknipt in verschillende stukjes? 

lk denk dat het gebouw een verhaal vertelt. Waarbij 

.• 

----

•.. 

A E3?1 
C::::• ==============· ... -

MVRDV proberen te vertellen hoe we in Nederland den k
en over toekomstig ruimtegebruik. Dit ene thema wordt 
in een brok verteld. Zij het dat het gebouw er zeer ver
schillend uitziet. De stapeling van verschillende stukken 
landschap Ievert een verschillend beeld op. Maar door 
die stapeling open en overzichtelijk te houden begrijpt 
de bezoeker dat het om een gedachte gaat. Een ge
dachte die zo puur mogelijk is uitgevoerd, zonder dater 
verder is gelet op een eventuele tweede gebruiker. Dus 
als referentie voor een mogelijke oplossing is dit gebouw 
niet te gebruiken. 

Wat me wei is opgevallen is dat het gebouw juist zo sterk 
is doordat het geen gevel heeft. Daardoor kun je het ge
bouw in een keer overzien en beleef je de gedachte dus 
oak in een keer. Wat zou er gebeuren als de verschillende 
plakken allemaal iets anders hadden willen vertellen. Of 
dat het allemaal onderdelen van iets grater waren. Hoe 
had dat dan gewerkt met de gebruikte opzet? 
Anders gezegd, had het gebouw kunnen werken met 
een gevel eromheen? Nee dat denk ik niet. Dan zou je de 
clou juist verstoppen. Dus het ontbreken van de gevel is 
de true van het gebouw. Maar dat kan dan oak omdat 



het gebouw aileen een tentoonstellingsgebouw is gew
eest en ook a lleen daarvoor is ontworpen. 

Aangezien mijn gebouw wei gemaakt gaat worden voor 
een tweede functie is het van belang dat het wei een 
goede gevel heeft. En daarbij ontstaat dus de tweede 
vraag. Wat is die gevel in mijn antwerp en hoe kan ik 
hem inzetten om juist dat te bereiken wat ik wil? 

De gevel is de huid van een gebouw. Maar is die huid ai
leen het allerbuitenste oppervlak? Of behoren aile lagen 
die daarachter zitten ook tot de gevel. Houdt de gevel 
pas op daar waar wij het binnen noemen? Of begint de 
binnenkant juist net daar en zit daar dus net geen gevel 
meer? Beeldend gezegd zou je je dan kunnen afvragen 
of dat de buitenwand aileen de gevel is en de binnen
wand niet. Terwijl het praktisch gezien toch hetzelfde 
systeem is. Behoort die tot de gevel, de huid die de bin
nenkant beschermt tegen de invloeden van buitenaf? 
En hoe zit het dan met de constructie en de gevel? Hoe 
gaan die samen? 

Om dit te onderzoeken heb ik gekeken naar een ander 

gebouw van MVRDV. De Silodam aan het IJ. Het gebouw 
is een blok dat bestaat uit diverse woningtypen die als 
verschillende kleuren Lego-stenen tot een rechthoekige 
doos zijn gestapeld. De variatie aan woningen geeft een 
variatie in de gevel. Ieder woningtype heeft zijn eigen 
gevel, aile zijn anders van opbouw, structuur en kleur. 
Van knal oranje tot hemelsblauwe. 

Het verschil komt voort uit de basis van de opdracht, 
het uitgangspunt is verkleining van de leefomgeving. 
De buurt moet zijn herintrede doen. Het blok is daarom 
ingedeeld in buurtjes met een eigen gevel en een ei
gen kleur gang ernaartJe. Hierdoor wordt een eigen 
plek gecreeerd worr!t/1\lleen zit die eigen plek vast in 
een grater geheel. Een geheel waar iedere waning niet 
onderuit kan. Het casco van het gebouw is als dat van 
ieder ander woningcomplex, met als gevolg dat iedere 
unieke plek in het gebouw een niet zo unieke ervaring 
oplevert van binnen. De dragende structuur geeft een 
verbintenis die als gebruiker van binnenuit waarschijn
lijk duidelijker ervaren wordt dan de kleur van de gang. 
De eigenheid waar naar gezocht is, heeft hier dus niet 
geleid tot een zelfstandigheid. De innerlijke beleving 
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wordt geschaad door een overkoepelende structuur. 
De radicale uitwerking die we van MVRDV gewend zijn 
strandt in deze opgave bij de projectontwikkelaar. De 
totale vrijheid die de opgave lijkt te hebben is dus niet 
gehaald. De gevel is hier dan ook een behang geworden. 
Waarbij ieder type gevel staat voor een ander type won
ing. Op zich is dat een zeer heldere uitwerking van een 
thema en er wordt een zeer gevarieerd 'stads' beeld mee 
verkregen. 

Conclusie Silodam: De gevel is een fa<;:ade die losstaat 
van de draagstructuur van het gebouw. Maar waarbij 
de constructie uit een systeem bestaat en de gevel niet, 
waardoor er een conflict optreedt. 

Wanneer je deze twee nu zou verbinden en de 
veranderlijkheid die in de gevel zit ook in de construe
tie zou toepassen dan zouden echt unieke stukken ge
bouw ontstaan. Volgens mij ligt de oplossing er dan 
ook in om de gevel en de draagstructuur samen te Iaten 
werken bij de uitwerking van het concept. Waarbij ie
dere overkoepelende structuur aileen als barriere zal 
worden ervaren en niet als sta-in-de-weg. Een barriere 

die eventueel zelfs eenheid kan scheppen in een verder 
varierend gebruik. 

In mijn toren is het van belang dat er een eenheid 
ontstaat maar ook een duidelijke scheiding zichtbaar is. 
Wanneer ik de voorgaande twee voorbeelden nu bekijk 
dan zou ik kunnen zeggen dat het een spel moet zijn 
tussen de gevel en de constructie. Een gevel die een
heid uit kan stralen. Maar door een bepaalde ingreep 
toch kan tonen wat er allemaal in het gebouw gebeurt 
en zo de verschillen bloot te leggen. Waarbij deze con
clusies perfect te combineren zijn met de opzet van de 
opgave. Waarbij de term "Water for Life" een overkoepe
lende structuur is die de losse thema's samenhoudt. Zo 
gaat het ook in het nagebruik wanneer de verschillende 
sportclusters samenkomen in een sportgebouw. 

De gevel kan een beeld zijn door een gelijke afwerk
ing. Door eenzelfde kleur. Eenzelfde structuur. Een mooi 
voorbeeld van een project waarbij het zeer duidelijk is 
dat met simpele middelen een aantal losse onderdelen 
of in dit geval losse gebouwen tot een kunnen worden 
gebonden is het project in Rotterdam waarbij kunstenaar 



Florijn Hofman een heel gebouwblok blauw geschilderd 
heeft. Deze dunne laag verf verbindt aile gebouwen me
teen tot een blok. Daarbij is aileen die laag verf het bind
middel. De relatie die ze gebouwen met elkaar hebben 
is onduidelijk buiten dat je zeker weet dat ze bij elkaar 
horen. Een ander voorbeeld dat ingaat op de vraag hoe 
samen te binden is het ontwerp van Edouard Franc;ois 
voor het Fouriere Barriere Palace. Dit ontwerp heeft een 
gevel waarbij een Hausmann fac;ade doorponst wordt 
met ramen op willekeurige plekken. De relatie tussen de 
binnenkant en de buitenkant is hierbij ook niet duidelijk. 
Aileen de ponsgaten geven een kijk in de binnenkant de 
gevel blijft verder een geheel systeem. 

Aile voorgaande referenties geven mij de oplossing door 
de huid van de toren als een systeem te maken net als 
Edouard Franc;ois dat gedaan heeft. Door de ponsgaten 
te varieren ontstaat een gevarieerd beeld dat door de 
gevel bij elkaar wordt gehouden. 

Het eindoordeel zoals het zal worden uitgewerkt in het 
ontwerp is: 

Het gebouw zal een gevelsysteem krijgen waar de draag
structuur in zit en dat aileen door het binnengebruik zal 
worden doorponst. 
Verder zullen aile afzonderlijke thema's een geheel eigen 
ontworpen binnenkant krijgen . Waarbij de ponsgaten 
zijn afgeleid uit de vertaling van de concepten. 
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Het 
uiteindelijke 
antwerp 
Een maatpak 

Nadat ik de onderzoekjes gedaan had heb ik er voor ge
kozen om een huid te maken die a lies te samenhoudt. Een 
gevelsysteem geeft een beeld. De varia ties die binnen in 
het gebouw plaatsvinden zijn niet te zien aan de gevel 
als systeem. Maar ze vinden aileen een uitweg door pon
sgaten die ze door de gevel heen maken. Daarbij schept 
de gevel een band en daarmee een beeld maar geven 
de ponsgaten aan dat het beeld ondanks dat het een is 
toch vanbinnen andere functies heeft. De gevel verraadt 
daarbij niet wat er in het gebouw gebeurt. Aileen de 
gaten die de binnenkant maken in de gevel geven een 
kijk in deze wereld. Letterlijk en figuurlijk. De gevel staat 
daarbij los van het gebruik. Het is slechts een fa~ade . 

Maar hoe zien deze afzonderlijke thema's er uit en wel
ke verbintenis zijn ze aangegaan met de verschillende 
sporten? 

De insteek in iedere samenkomst is gezocht in een ge
meenschappelijk gebruik van de ruimte of een gemeen
schappelijke sfeer die hoort bij de sporten onderling of 
het gevoel dat je erbij kunt hebben. lk heb de sporten 
daarbij samengepakt in zes clusters die allemaal een gel
ijk gebruik aan ruimte of juist gelijke sfeer hebben. De 
zes clusters van sporten zijn op hun beurt weer gekop
peld aan de thema's. 

De volgende pagina's geven een beschrijving van ieder 
thema. En ze Iaten zien wat de conceptuele uitwerkin
gen van de wereldtentoonstelling uiteindelijk hebben 
opgeleverd. 
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Thema: Water as an element 
of leisure and relaxation. 

Sporten: Basketbal 

Andere functies: Sportkan
tine, bar, restaurant. 

De bovenste verdieping heeft als concept een waterbar. 
Waar het op grote hoogte heerlijk genieten is van het uitz
icht en een lekker drankje drinken. ln tentoonstellingstijd 
zal de bar water schenken van over heel de wereld. De 
vormgeving is rond en vloeiend. De gevel is rijk aan ra
men. Van klein naar groot bubbelen er belletjes door dit 
thema, die het geheelluchtig maken. 

Een verdieping lager bevindt zich een tribune met een 
groot speelveld ervoor. Dit is ideaal voor optredens en 
shows. In de sporttijd zal deze ruimte plaats bieden aan 
een basketbalveld. Deze sport hoort bij dit thema omdat 
het basketbalteam van Zaragoza op het hoogste niveau 
speelt. Voor vee I inwoners van Zaragoza is dit een avond
je uit. Dit geeft de andere kant van de sport weer: De niet 
beoefenende, maar juist de supporterende kant. Op de 
bovenste verdieping zullen later een restaurant en bar 
komen die publiekelijk toegankelijk zijn. Hiermee wordt 
de sfeer van het thema met de naam 'leisure and relaxa
tion' uitgewerkt tot vrijetijdsbesteding en genieten van 
het Ieven. 
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Thema: Water as an element 
of artistic expression. 

Sporten: Volleybal, badmin
ton, tennis, wandklimmen. 

Dit thema heeft a lies te maken met de bergen en met de 
natuurlijke pracht die de natuur ons te bieden heeft. Van 
watervallen en sneeuwpoppen tot ijssculpturen. Deze 
verdieping krijgt het uiterlijk van een berglandschap. De 
wanden zijn geabstraheerde rotsformaties. De openin
gen zijn groots en open. Ze geven het gevoel dat je echt 
hoog in de bergen bent. Waar je een groots uitzicht kunt 
hebben maar ook juist nog belemmerd kan worden door 
aangrenzende berg. De sport die natuurlijk bij dit thema 
hoort is wandklimmen. De geabstraheerde wanden kun
nen later perfect dienstdoen als klimwanden. Verder heb 
ik het gevoel dat enkele sporten een weids gevoel met 
zich meebrengen; een vakantie gevoel in de positieve 
zin van het woord. Vandaar dat ik de netsporten perfect 
vindt passen binnen deze setting. 
Door dit thema onder de tribune van het basketbal te 
leggen ontstaat een extra hoge ruime die het concept 
extra versterkt en die later een extra hoge klimwand 
oplevert. Aangezien dit concept een koud klimaat voor 
ogen heeft wordt de temperatuur ook echt omlaag ge
bracht. Dit verhoogd de beleving van het thema. 
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Thema: Current problems 
relating to the availability of 
this resource. 

Sporten: Voetbal, hockey, 
handbal 

Deze ruimte moet het gebrek aan schoon drinkwater 
uitbeelden. Een gebrek dat in steeds meer Ianden op 
de wereld een probleem begint te worden. Helemaal nu 
vaststaat dat door menselijk ingrijpen de aarde snel aan 
het opwarmen is. Dit thema verbeeldt het gebrek door 
een diffuse ruimte te creeren. De brandende warmte 
van het pia fond dat geheel bestaat uit lam pen is gecom
bineerd met een translucente gevel. Alles in strak wit. 
Het gebrek moet iets vaags zijn, een wrang gevoel. In 
deze ruimte komt een kunstwerk dat de aarde voorstelt. 
De Ianden waar er problemen zijn met schoon drinkwa
ter zijn omhooggekomen en zo kun je zien dat gehele 
continenten in de problemen aan het komen zijn. Ook 
kun je zien dat er zeer welvarende Ianden bedreigd 
worden door de oprukkende droogte. En dat dit gebrek 
dus verder gaat dan de armoedegrens. Het kunstwerk 
wordt in knalrood uitgevoerd. Niet geheel toevallig zijn 
de kleuren van de ruimte de kleuren van het rode kruis. 
In de sporttijd zal deze goed verlichte ruimte gebruikt 
worden voor de doelsporten. Handbal, voetbal en 
hockey. Door een wisseling in de lichtintensiteit is deze 
ruimte zeer snel om te toveren tot een goed werkende 
sportzaal die eigenlijk multifunctioneel is. 
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Thema: The spiritual and ritual 
relationship with water main
tained by specific cultures 
and traditions. 

Sporten: Yoga, martial arts 

De middelste verdieping is een rustpunt in de toren. Het 
biedt een plek aan twee sporten die gebruik maken van 
de rust die we vinden in de natuur. Dit gegeven sluit per
fect aan bij de conceptuele uitwerking van het thema. 
Dit thema gaat in op water en geloof. Een verbintenis die 
in ieder geloof wei voorkomt. 

De Japanse tuin is een representatie van de perfecte 
wereld. Een miniatuurparadijs dat vaak werd gebouwd 
in de wildste gebieden. Waardoor de kunde van de mens 
om de woeste natuur naar zijn hand te zetten werd ver
beeld. In de eerste eeuwen probeerden de ontwerpers 
ervan de wereld echt na te bouwen en deze in minatuur 
te vangen. Maar deze letterlijke ontwerpen zijn lang
zaam omgevormd tot een geabstraheerde en symbol
ische tuin. Waarbij aile elementen een bepaald deel uit 
het paradijs voorstellen. 
Water staat daarbij voor het stromen van het Ieven. 
Waar water stroomt is Ieven. Dit is de perfecte vertaling 
van water die past bij deze wereldtentoonstelling, waar 
water als levensbron centraal staat. 

In deze Japanse tuin komen twee paviljoens die later in 
sporttijd gebruikt zullen worden als dojo en yoga cen
trum. 
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Thema: Scientific knowledge 
and innovation. 

Sporten: Steps, aerobics, spin
ning, fitness. 

Andere functies: Kleedruimte, 
administratie, kantoor. 

Het concept achter dit thema is dat van een science 
centre of wetenschapsmuseum. Een museum vol 
wetenswaardigheden over water, bijvoorbeeld hoe be
langrijk het voor ons lichaam is en wat we er dagelijks 
allemaal wei niet mee doen. Natuurlijk worden er naast 
deze puur educatieve dingen ook allemaal proefjes 
gedaan waarbij de bezoekers zelf ook mee kunnen doen. 
De ruimte is zo ingedeeld dat je op bijna iedere plek een 
kijkje hebt naar een andere verdieping. Dit is leuk voor 
tijdens de expo maar ook fijn tijdens de spornijd wan
neer er vollop aan de algemene conditie kan worden 
gewerkt. Dit thema is de basis voor ieders ontwikkeling, 
van sporter tot wetenschapper. 
De gevel bestaat uit allemaal ramen van een bij een me
ter. Het geheel doet denken aan een digitaal patroon, 
maar versnipperd vooral de grote massa in kleine indivi
duele stukjes op menselijke maat. 
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Trap met zitplekken 

39 

De grote trap die in het gebouw is ontworpen geeft niet 
aileen de entree tot het gebouw in de sporttijd, maar 
zorgt er ook voor dat het gebouw een toegankelijke uit
straling heeft. De trap ligt in het verlengde van het dek 
waaraan de toren staat. De trap is niet aileen een trap 
maar geeft het masterplan een einde waarbij mensen 
de mogelijkheid hebben om uit te rusten. Dit zal ook de 
functie zijn tijdens de wereldtentoonstelling wanneer 
de trap juist de uitgang van het gebouw zal zijn. Het zal 
dan een moment zijn waarbij bezoekers voldaan kunnen 
rust en op een van de platforms of waar ze kunnen pick
nicken met de familie. 
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Thema: Curative properties of 
water. 

Sporten: Zwemmen, schoon
springen, waterpolo, wellness 
spa 

Andere functies: Entree, arts, 
fysiotherapie 

Het thema dat helemaal onderin de toren zit zal de 
uiteindelijk ingang van de wereldexpositie zijn. De 
helen de werking van water zal daar verbeeld worden in 
een spa. Waar luxe baden stomen en waar mensen le
kker kunnen uitrusten. De sfeer van een oude hammam 
in een modern jasje. De belichting geeft een grotachtige 
sfeer waar lichtbanen in het opstijgende stoom zich
tbaar worden. Tevens bevindt er zich in dit thema een 
25m bad en een duikbad waarvan een wand van glas is 
gemaakt zodat er een aquarium ontstaat. 
Dit thema heeft ook de entreefunctie van de toren in 
zich en wordt daarmee een ander soort thema. Een 
thema waarbij wachtende bezoekers al lekker worden 
gemaakt over wat komen gaat. Het grote aquarium voor 
schoonspringers is hierbij de hoofdattractie. Tijdens de 
wereldtentoonstelling zullen hier shows worden ge
geven. 
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De wereldtentoonstelling is een zeer druk bezocht 
evenement. Waarbij grote stromen bezoekers door de 
verschillende gebouwen trekken. Het is daarom zeer van 
belang dat die stromen goed door het gebouw heen 
kunnen gaan. Mijn gebouw is ingericht op een groot 
aantal bezoekers. Om de werking van de toren te tonen 
volgt hier een beschrijving van de routing tijdens de 
wereldtentoonstelling en tijdens het gebruik als sport
centrum. 

Toegankelijkheid en gebruik tijdens de wereldten
toonstelling 

De bezoekers betreden het gebouw via de ingang 
onder de trap waarbij de voorste bezoekers in de rij via 
het grote raam in het zwembad naar een show kun
nen kijken. Daar worden er in groepjes mensen bin
nen gelaten. Wanneer ze eenmaal voorbij dit punt zijn 
komen zein de tentoonstelling. Ze gaan via de trap naar 
beneden naar het eerste thema, 'curative properties of 
water: Daar lopen ze via de galerij langs de eerste ex
posities door naar de trap die hen nog een verdieping 
lager brengt. Door langs de baden heen te I open komen 
ze bij de Iitten. Deze zullen de bezoekers helemaal naar 
boven brengen. Naar het thema 'leisure and relaxation'. 
Daar hebben ze een wijds uitzicht en kunnen zein de bar 
even bijkomen en genieten van een flesje water uit een
land naar keuze. Vanuit hier loopt een stelsel van trap
pen langs de thema's naar beneden.ledere keer is er een 
stop bij een thema. Deze trappen staan los van de twee 
vluchtroutes. Daardoor vormen ze een open verbind
ing tussen de lagen. De route komt uiteindelijk uit bij 
het thema 'scientific knowledge and innovation: Via dit 
science centre komen ze uiteindelijk uit op de grote trap 
die zo duidelijk in het gebouw aanwezig is. De trap is een 
rustplek voor de men sen die uit de toren komen en biedt 
op diverse platforms de mogelijkheid om uit te rusten en 
te reflecteren. 

Toegankelijkheid en gebruik in de tijd van het sport
centrum 

Het schema dat in het vorige hoofdstuk werd aangehaald 
heeft in mijn gebouw geleidt tot een eigen vertaling. Dit 
aangezien mijn gebouw twee ingangen heeft en daar
door anders werkt dat een gebouw met een ingang. 

Je kunt het als volgt zien: 
Bezoekers komen binnen via de ingang die onder de 
trap ligt en komen zo langs de receptie. Vanuit daar kun
nen ze met een van de drie Iitten naar de bovenste twee 
verdiepingen. Deze etages, gelegen in het thema 'leisure 
and relaxation: zijn openbaa. De bar en het restaurant 
zijn de hele dag open en de tribune zal 's avonds en in 
het weekend gebruikt kunnen worden. Bezoekers heb
ben ook toegang tot de sportkantine die aan de tribune 
ligt. 

De rest van de toren is aileen voor leden van de sport
club toegankelijk. Zij nemen de grote trap naar boven 
en komen dan op een pleintje in het gebouw uit. Hier 
kunnen ze naar de kleedkamers en kunnen ze naar de 
administratie die daar een kantoor en balie heeft. De 
baliemedewerkers houden ook het overzicht over wie er 
binnen komen en weggaan. 
Wanneer de sporters omgekleed zijn kunnen ze via een 
achteruitgang in de kleedkamers verder het gebouw in. 
Vanuit daar loopt er een route van trap pen door heel het 
gebouw heen. Dit is dezelfde route als die de bezoekers 
afleggen tijdens de wereldtentoonstelling aileen dan in 
tegengestelde richting. 
Mochten ze met de lift naar boven gaan dan kunnen ze 
gebruik maken van de andere twee Iitten. Deze zijn ai
leen toegankelijk voor sporters. 

Voor gebruik van het zwembad moet je de toren ook 
in via de onderingang. Vanuit hier kun je linksaf naar 
de kleedlokalen van het zwembad. Of rechtsaf naar de 
well ness spa. Deze zijn van elkaa r gescheiden omdat het 
zwembad een sportfunctie heeft en de well ness spa een 
openbare functie. Ook hier passeer je weer de receptie 
, zodat er controle blijft op wie er binnenkomt en weg
gaat. 

De fysiotherapie- en artsenpraktijk zijn zo in het gebouw 
geplaatst dat ze net voor de receptie zitten. Hierdoor 
worden ze een zelfstandig onderdeel binnen het geheel. 
Daardoor is de praktijk niet afhankelijk van de toren en 
kunnen ze ook patienten behandelen die verder geen 
band hebben met het sportcentrum. 



De trap die toegang 
geeft tot het park 

komt uit op een 
houten vlonder dat 
over de vijver voor 

de toren ligt. 

De routing naar het park bestaat uit twee trappen. Deze 
gaan van het dek zes meter naar beneden naar het park. 
Deze komen a an de voorzijde van het gebouw en eentje 
a an de zijkant. Die a an de voorzijde staat zo direct in con
tact met de parkeerplaats. Dit zal oak de entree worden 
voor de bezoekers van de wereldtentoonstelling . De 
trap aan de zijkant komt uit op een houten dek dat het 
begin van het park inluidt. De trappen zijn in dezelfde 
stijl ontworpen als de toren en horen sa men met het ge
deelte van het dek dat direct op de toren aansluit tot het 
antwerp van de toren. 
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~ijlage n Technische 
uitwerking 
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Doorsnede over de 
toren. De detail

nummers zijn met 
blauw aangegeven. 

Detaillering 

DP vPrl dli119 Villi de 
archltN·ttmt ~ lu? 
td e-<•n 

"Architecronische derails zijn ontworpen derails en zijn tor 
stand gekomen na een intensief onrwerpproces. De uitein
delijke vorm is meer de uirkomsr van een creatief dan van 
een rechnisch proces en de totstandkoming ervan is daarom 
vergelijkbaar met de manier waarop de vorm van her gebouw, 
de plarregronden, de composirie van de gevels of de materiali
satie is bepaald. .. 
Een architecronisch derail zegt daarom vee/ over de fi/osofie 
van de architect. En omdar her per definirie om her allerklein
sre en dus her gemakkelijkst te manipuleren schalaniveau 
goat, is het detail er misschien zelfs wei de meesr direcre verral
ing van" 

·Ed Meier - Het architectonische detail -God zit in het detail 

Dit citaat geeft aan waar detailleren voor mij over gaat. 
Het geeft weer dat de uitwerking net a is het concept een 
ontwerp moet zijn. De uitkomst van de twee samen is 
het gebouw. Wanneer ze uit balans raken is de magie 
weg. De balans ligt echter in ieder project anders. 

De samenkomst van concept en detail is zeer belangrijk 
voor het on twerp. Dit hoofdstuk gaat in op de details die 
ik heb ontworpen bij het concept. 
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De details moeten het architectonisch concept uitdra
gen. Ze moet juist dat Iaten zien wat het ontwerp wil to
nen. Bij mij is dat voornamelijk de scheidingslijn tussen 
thema en huid. De huid is een ding en moet ook zo over
komen. Maar aile thema's zijn anders. Hoe los je deze 
aansluitingen op? lk heb ervoor gekozen om de gevel zo 
strak mogelijk te maken zodat hij het meest overkomt als 
een laag. Aile details zijn erop ontworpen dat dit effect 
bereikt wordt. De openingen die de thema's in de gevel 
maken moet als een ponsgat overkomen. Een overgang 
met kozijnen is daarbij niet wenselijk . lk heb daarom 
overal het glas direct op een stalen profiel gekit dat in de 
constructie zit weggewerkt. Hierdoor ontstaat een vis
ueel gat in plaats van een ingekaderd raam.ledere open
ing in de huid heeft hetzelfde detailtechnische uiterlijk. 
Waardoor de eenheid in de gevel vergroot wordt. Naar 
binnen toe heeft ieder thema zijn eigen oplossing voor 
de afwerking. 

Door de gevel wit te schilderen ontstaat een stra kke witte 
toren die zal schitteren in de Spaanse zon. De strakke 
uitvoering van de gevel heeft ook tot gevolg dat hij niet 
zo snel vies zal worden. lmmers zijn aile uitstekende de
len in de details vermeden. 
De uiteindelijke uitwerking iseen geslaagde samenkomst 
van details en concepten. 
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Constructieve 
uitwerking 
I lP con~trucfle al!. d1aqer va11 

d :m l11tectuur 

Geen project kan tegenwoordig gebouwd worden zonder dot 
een heel team van specialisten er naar gekeken heeft. Oit ge
deelte goat in op de construe tie. Een wezenlijk onderdee/ van 
ieder ontwerpproces bestaat uit het op een lijn krijgen van 
de constructie met het antwerp. De constructeur die bij het 
project betrokken is heeft in de ontwerpfase een adviserende 
rot ten opzichte van de architect. Samen bespreken ze de 
problemen en zoeken ze naar een op/ossing die past bij het 
architectonisch antwerp. Tijdens het afstuderen bestaat zo'n 
zelfde verhouding waarbij student en voor goed advies terecht 
kunnen bij hun begeleiders. 

Deze verslaglegging is dan ook de uitkomst van deze 
samenwerking waarbij de begeleider een raadgevende 
functie heeft gehad. Er is niet aan het ontwerp gerekend 
omdat dit met de complexiteit van het ontwerp en met 
mijn eigen kennis niet mogelijk was. De uitwerking is 
een reeks van schema's waarin de krachtafdrachten 
worden beschreven. Deze schema's zijn geheel op in
zicht gemaakt. 
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De rol van de constructie is bij hoogbouw zeer groot. Het 
maken van een helder concept bespoedigt de mogelijk
heid tot een goede uitwerking. 
Helderheid binnen het concept voor de constructie 
kwam snel nadat ik besloten had om de toren recht
hoekig te maken. De grote overspanningen waren hierbij 
maatgevend. Met een stapeling van vrije overspannin
gen tot 30 meter moest de toren een heldere constructie 
krijgen. Met driedimensionale vakwerkvloeren en een 
geheel dragende gevel is de toren een soort kast ge
worden. De verschillende thema's hebben ieder een 
eigen schap gekregen. De onderlinge verhoudingen 
maken dater op sommige plekken een schuine plank in 
komt. Maar buiten dat is het concept helder. 

De complexiteit zit hem er echter in dat ieder stukje gev
el tussen twee plakken een andere perforatie krijgt. Deze 
verplaatsen de krachtenafdracht naar beneden. Ook 
komen er op sommige stukken zo'n grote perforaties 
voor dat de constructieve werking van die gevelstukken 
te verwaarlozen is. AI metal hebben deze perforaties een 
dusdanige invloed op de dragende gevel en daarmee op 

de constructie dat ze het strakke concept be"invloeden. 
De simpele uitwerking die je vanuit het concept ver
wacht is daarmee van de baan. De architectonische in
vloed in het ontwerp is zo groot dat de constructie zich 
dient te schikken. Helaas is door deze machtsverhoud
ing het voor mij niet meer mogelijk om de constructie 
te berekenen. 

Een driedimensionaal vakwerk is een aaneengesloten 
reeks van piramidevormige elementen die samen een 
stijve constructie maken. Wanneer de verhoudingen van 
deze constructie binnen een bepaalde waarde blijven 
dan is het gehele vlak stijf. Deze constructie komt bij
voorbeeld vaak voor bij benzinestations waar een groot 
dak op enkele punten wordt opgelegd. Het voordeel van 
deze constructie is niet aileen dat hij in aile richtingen 
stijf is, maar dat hij door afdracht in twee richtingen ook 
iets minder hoog hoeft te zijn dan een overspanning 
met liggers. Een extra bijkomend voordeel is dat door 
de relatief kleine maat van de piramides eventuele trill 
ingen snel in de constructie worden opgenomen. Ook 
kan bij een dergelijke constructie lokaal een gat ge-
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maakt worden. Dit maakt een iets vrijere indeling van de 
vloeren mogelijk dan wanneer je rekening dient te hou
den met de stramienmaat van Jiggers. Door de aan
wezigheid van de stabiele kern, met daarin een drietal 
liftschachten, een vluchttrappenhuis, toiletten en een 
grate installatieschacht, is het mogelijk om binnen de 
toegestane verhoudingen te blijven. De vloer zal dus 
worden opgelegd tussen de drie wanden en de stabiele 
kern. AI metal genoeg redenen om deze overspanning
constructie te kiezen. 

De v/oerconstructie achter de faciliteitenkoker zal be
staan uit Jiggers die tussen de koker en de achtergevel 
worden opgehangen. 

De verdere uitwerking bestaat uit schema's waarin per 
thema wordt geschetst hoe de belastingen, wind en 
permanente belasting van bovenliggende constructies, 
worden afgedragen. 
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Evaluatie 
£:.en refleclie 

Terugkijkend op mijn gehele afstudeerperiode kan ik 
zeggen dat ik mezelf positief verrast he b. lk heb met het 
kiezen van de paviljoens gekozen voor het moeilijkste, 
maar naar mijn inzicht ook verreweg het meest interes
sante gebouw binnen het masterplan. lk heb me in de 
eerste week de onmogelijke taak gesteld om er een ico
nisch gebouw van te maken. Vele eerste aanzetten mis
lukte in deze tijd omdat je niet zomaar een gebouw kan 
ontwerpen als een icoon. lk ben toen van die gedachte 
afgestapt en ben gewoon opnieuw begonnen zoals ik 
iedere opgave eigenlijk begin. Het analyseren van het 
probleem en het vaststellen van de behoeftes van de 
gebruikers leverden meteen de uiteindelijke doelstelling 
voor het gebouw op; het ontwerpen van een gebouw 
dat in twee fases perfect aan de wensen van de gebruik
ers voldoet en dat de uitstraling heeft van het hoofdpa
viljoen van deze wereldtentoonstelling. 
De uitwerking heeft enkele stappen doorgemaakt die 
iedere keer grote invloed hebben gehad. Met de eerste 
stap kwam het inzicht om de twee gebruikers te combi
neren in een steer. Hiermee is de basis voor het ontwerp 
gelegd. De volgende belangrijke stap zat in de uitwerk
ing van het geheel. lmmers wat moet ik met allemaal 
kleine plakjes gebouw. lk heb toen besloten dat ze bin
nen een vorm geperst moesten worden. Die twee stap
pen hebben het uiterlijk van de toren bepaald, maar zijn 
steeds echte moeilijke stappen geweest. lk heb me bij 
iedere stap proberen te plaatsen in de architectuur van 
vandaag en heb daarbij geprobeerd om daarin mijn ei
gen weg te vinden. lk denk dat ik daarin wei geslaagd 
ben als ik zo naar het on twerp kijk. Het is een eigenzinnig 
ontwerp geworden dat, al zeg ik het zelf, veel iconische 
kwaliteiten bezit. 
lk heb in het gehele afstudeertraject veel steun en plezi
er gehad aan het werken in een atelier. Het feit dat er 
een groepje mensen is dat precies hetzelfde probeert 
te bereiken is zeer motiverend. Waarbij de gezamenlijke 
strijd tot goede samenwerking heeft geleidt en niet ai
leen in het eerste gedeelte; maar ook toen we ieder onze 
eigen weg zijn gegaan met ons eigen on twerp. AI metal 
is het een zeer leuke tijd geweest waarin ik mezelf beter 
heb leren plaatsen binnen de hedendaagse architec
tuur. lk ben verder gegaan dan dat ik hiervoor zou zijn 
gegaan, wat natuurlijk een zeer mooie conclusie is voor 
dit afstuderen. 
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