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Voor'woord, 

Voor u ligt het verslag van mijn afstudéerproject in de richting architectuur 

aan de TUle in Eindhoven. In sepkmber van het JaM 2006 ben ik begonnen 

aan mijn atstudeeropgave welke is ontstaan rondom het thema van de Wereld 

Expo van 2008 in Za ragoza. Het verslag geeft een beschrijving van deze 

opgave en het ontwerpproces dat uiteindelijk hedt geleid tot een ontwerp 

voor een paviljoen op deze tentoonstelling. Graag wil ik hierbij alle mensen 

bedanken die me afgelopen anderhalF jaar gesteund hebben tijdens dit proces. 
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Inll'iding. 

De aanleiding voor dit afstudeerproject is de Wereld Expo van 2008 in 

Zaragoza. Samen md de studenten die deel uitmaken van mijn afs tudeerate

lier hebben we een masterplan voor deze tentoonstelling ontworpen llIet een 

herbestemming als culturele campus. Deze herbestemming heeft als doel dat 

het terrein na de expo niet in verval raakt en de opzet van het terrein binnen 

de richtlijnen van hllt overkoepeknde masterplan van Zaragoza ontworpen 

kan worden. Op deze manier kan de expo worden ingezet als instrument om 

het geheel aan plannen, initiatieven en ontwikkelingen voor de stad Zaragoza 

op gang te brengen. In ons atelier heeft iedereen vervolgens een paviljoen ge

kozen en hiervoor ziJn of haar eigen ontwerp gemaakt. Ik heb gekozen voor 

het tropi sche woud paviljoen waru'bij dit paviljoen, in de post - expo fase, 

een herbes temming hijgt als popcentnlln . Vanwege de bijzondere combinatie 

van deze twee functies en het karakter van de expo, waarbij alle gebouwen op 

z ichzelf staan zonder onderlinge relaties aan te gaan. heb ik me gericht op de 

opgave een gebouw mei een zo sterk mogelijke eigen identiteit en herken

baarheid te ontwerpen. Dit verslag geeft een beschrijving van het ontwerp

proces waarin ik op zoek ben gegaan naar deze identiteit en herkenbaarheid. 

Het geeft een inleiding in de betekenis en ontstaansgeschiedenis van een 

paviljoen en beschrijft de ontwikkelingen van de wereldtentoonstelling in de 

loop van de tijd. Het masterplan voor de Wereld Expo van 2008 in Zaragoza 

wordt uitgelegd waarna een beschrijving volgt van onze eigen variant hierop. 

Het eindig! het met de resultaten van mijn ontwerpproces en de beschrijving 

van mijn eigen ontwerp, waarbij ik tevens aandacht besteed aan de construc

tie. Achtergrondinformatie welke van belang is gewIlest voor het ontwerp

proces, zoals analyses van diverse poppodia en een verdieping in de flora en 

fauna van het tropische woud. zijn opgenomen in de bijlagen. 

9 





Samenvatting. 

Het Zaragoza Expo 2008 project maakt onderdeel uit van een overkoepe

lende stedelijke ontwikkelingsstrategie VOOr de stad Zaragoza welke in de 

afgelopen jaren is vormgegeven. Hierbij wordt de expo ingezet als ins tnt

ment om het geheel aan plannen, initiatieven en ontwikkelingen op gang te 

brengen waarbij het uiteindelijke doel is om de stad Zaragoza als metropool 

op de internationale kaart te zetten. Er is gekozen om met de expo een groene 

enclave in het noordwestèn van de stad, de Ranillas Meander' te revitalis

eren èn weer bij de stad te betrekken. Er ontstaat een groene wig welke een 

nieuwe relatie legt tussen de skeds meer verdichtendè stad en de omringende 

groene gebièden. 

Md ons afstudeeratelièr hebben we een ontwerp gèmaakt voor ons eigen 

masterplan waarbij we de site een herbestemming hebben gegeven als cul

turele campus. Op deze manier krijgen de expositie paviljoens op de tentoon

stelling eèn tweeledig karakkr waarbij mijn eigen paviljoen, het tropische 

woud paviljoen, een herbestemming krijgt als popcentrul\1. De uitdaging van 

deze opgave heb ik gezocht in de unièkè combinatie van de tweè verschil

\endC! functies. Hoe deze tweC! functies te combineren in een gebouw? 

Aangezien èr in de contex1 zeer weinig aanleiding te vinden was om het 

ontwerp ènige vorm of richting te geven heb ik me bij het vormen van het 

concept van het gebouw volledig gericht op het progranuna en dè functie van 

het gebouw zelf. Ik ben de flora en fauna van het tropische règenwoud gaan 

bestuderen en heb verschillende poppodia geanalyseerd. Om binnen het mas

terplan een herkenbaar gebouw te ontwerpen met een sterke eigen identiteit, 

dat past bij een gebouw voor een wereldtentoonstelling, heb ik het beeld van 

dit gebouw gekoppeld aan het thema van het gebouw tijdens de expo. Ik heb 

me bij de vormgeving van het gebouw letterlijk gericht op het creêren van 

een woud. Middels het maken van studièmaquettès ben ik vervolgens op zoek 

gegaan naar manieren om de karaktèristieke eigenschappen van een woud 

terug te brengen in de vonngeving van mijn gebouw. 

Het resultaat is naar mijn mening een dynamisch gebouw geworden. Een 

gebouw waarvan de identiteit ontleend is aan het karakter van een woud en 

wa<1rin de popzalen van het poppodiul\1 zi~htbaar aanwezig zijn. Een gebouw 

dat herkenbaar is en goed zal passen binnen de conte,,1 van hèt masterplan. 

waarbij een panoramadek architectonisch zeer uitèenlopènde paviljoens 

samenbindt tot een superstructuur in èèn groen landschap. 
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Typologie van een Paviljoen. 

Paviljoens hebben een groot aandee l in de belangrijke bouwwerken van 

de twintigste eeuw; vele zijn iconen geworden van moderne architectuur. 

In ons collectieve geheugen staan beroemde paviljoens gegrift, zoals het 

Barcelona-paviljoen van Mies van der Rohe (1929), het Philips-paviljoen 

van Le Corbusier (1958) of het gestapelde landschap van MVRDV voor de 

wereldexpositie iJl HanJlover (2000). 

Deze paviljoens zij n stuk voor stuk manifesten van inspiratie en innovatie; 

het zijn podia voor de avant-garde. Het paviljoen is de plek waar architectuur 

zich mag uitleven, waar de bouwkunde kunst kan worden, in alle vrijheid. 

Die artistieke architectuur wordt laagdrempelig onder de mensen gebracht. 

Paviljoens laten iedereen toe: grenzen tussen kunsten, klassen en beroepen 

vallen weg. 

Ondanks hun toegankelijkheid zijn paviljoens omhuld met mysterie. Dat 

komt omdat ze meestal maar kort bestaan. Na de afbraak blijft van de 

geruchtmakende gebouwtjes vaak niet meer over dan enkele tekeningen, 

[oto's, herinnelingen ... en onze tàntasie. 

In die mystificatie van het paviljoen schuilt het gevaar van overschalling. 

Want z~in paviljoens nu echt de kern van de architectuur? Natuurlijk niet. 

Paviljoens zijn in waen onbelangrijk: men passeert er, verblijft er niet. De 

eisen aan comfort, programma en permanentie zijn minimaal. Bij gebrek 

aan werkelijke zin en functie worden paviljoens verantwoord door er met 

vertederende vlijt educatieve en culturele doeleinden aan toe te wijzen. Dat 

kan echter niet verhullen dat het paviljoen niet bijdraagt aan de bouwkundige 

basistaak: het huisvesten van mensen. 

Paviljoen MVRDV 
2000, Hannover 



Paviljoens hebben waL weg van architectonische zelfbevrediging: voor de 

incrowd zijn het leuke speeltjes, die zich weinig aantrekken van mensen of 

van een omgeving. Ze kennen hoegenaamd geen interne en externe krachten. 

en leveren ook geen weerstand. Naar binnen en naar buiten gedragen ze zich 

autistisch. HeL paviljoen als typologie is een op zichzelf staand omhulsel, 

een wit doek waar alles op geprojecteerd kan worden: elke boodschap, elke 

slogan, elke zinsbegoocheling. De architecLuur verwordt tot een 'catchy' 

vomlgegeven uithangbord, een logo. 

Laten we ons met ieLs relevanLers bezig gaan houden, zou men kunnen 

verzuchten. Waarom toch dat eeuwige paviljoen? Waarom toch is daL kleine 

bouwwerkje, weinig meer dan een punL, blijvend intrigerend? Het antwoord 

ligt buiten het paviljoen zelf. Op zichzelf heeft het geen betekenis, maar het 

vormt een verwijzing. Oorspronkelijk verwees het als bijgebouwtje naar 

het groLe 1II0edergebouw, maar met de tijd werd de verwijzing absLracter: 

heL paviljoen werd symbool voor grote begrippen als kunst, nationaliteit, 

ideologie en technologie. Om die symboolfunctie te vervullen haalt heL 

paviljoen alles uit de kast in voml, ruimte en materiaal: alles kan (en alles 

moet). 

Het spektakel wordt doorgaans met geringe middelen bereikt: een 

transparante huid, open mimte. eenvoudige construcLie, heldere rouLe. 

Daarmee vervagen de fysieke en visuele grenzen Lussen binnen en buiLen, 

zodat het paviljoen uiLermate geschikt is voor passeren, maar niet om Le 

verblijven. Geen mens wordt er meer dan een bezoeker. Iv/aar ook het 

paviljoen zelf aardt meestal niet. Niet voor niets stamt het woord paviljoen af 

van hel Latijnse papilio (vlinder): het strijkt maar lijdelijk neer. In de lijn van 

de nomadische traditie in de architectuur is het eerder een LenL dan een hut. 

Maar al is zijn bestaan kortstondig., de icoonfunctie van het paviljoen is 

eeuwig. Als singulier object heeft het de potentie meer te zijn dan alleen 

een gebouw. Het paviljoen geeft ruimte en materie aan rit.uelen, verhalen 

en verklaringen. PaviUoens blijven daarmee een passend platform om 

uiLdmkking te geven aan een grotere boodschap. Een uiLnodiging toL 

beleving, participatie en kritiek. 
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De geschiedenis van de wereldtentoonstelling. 

We kennen aI/eli/aai wel een gebol/ w of pavit;oen dat toebehoord aan een 

wereldtentoonstelling, het recentelijk opgeknapte Atoll/iunI in Bntssel, de 

Eifeltoren in Parijs of de Unisphere in New York. Zelfs bouwwerken van 

tentoonstellingen welke in de loop van de tUd allang gesloopt zijn. zoals 

het Crystal Palace, blijven in onze herinneringen bewaard. Maar hoe komt 

hel dat de::e bouwwerken zo beroemd zijn ge worden? Wat zijn de ideeën 

achter deze gebouwen en in welke context zijn ZII ontstaan? Om deze 

vragen te kunnen beantwoorden is het nullig de gebouwen te bekijken in een 

breder kader en de geschiedenis en traditie van de wereldtentoonstelling te 

onderzoeken. 

De geschiedenis van de wereldtentoonstelling valt het best te beschrijven 

wanneer deze onderverd~eld wordt in zes periodes: 

De eerste vijftigjll ... ~ n. 'Ex(losition de produits de I ' industrie de 

Fnmcaise'. (1798 -1849) 

De oorsprong van het concept van de industriële tentoonstelling. 

Wanneer in 1840 de Engelsen interesse krijgen in het houden van een 

internationale industriële expositie. halen zij hun inspiratie uit de Franse 

nationale industriële exposities. De Fransen hielden toen al een halve 

eeuw lang regelmatig exposities wa,1rvan de eerste industriële expositie in 

1798 in Parijs. Dit was vooral een propaganda ceremonie met symbolische 

evenementen waarin competitie-elementen werden gebruikt. Vanaf het 

jaar 1801 kreeg hierin het competatieve element een steeds belanrijkere 

rol waardoor d~ producten didactisch werden tentoongesteld zodat zij met 
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elkaar vergeleken konden worden. De expositie was maar enke le dagen 

geopend, waardoor protèssionals en geïnteresseerden bijna geen Lijd 

hadden om de producten goed te bestuderen en te verge lijken . Geleidelijk 

aan werden de producten gegroepeerd naar hun oorsprong en pas na 1819 

werden de producten definitief geordend naar materiaal , type product of 

industriebranche. De expositie periode werd stap voor stap langer; van een 

week in 1798 naar twee maanden in 1823. Steeds meer mensen waren zo in 

sta,1t de producten te bekijken. Daarnaast werden de exposities ook altijd in 

bestaande gebouwen gehouden welke op den duur niet meer voldeden aan 

de eisen voor een e1>positie. Pas na 1834 besloot men dat er aparte, tijde lijke 

expositiegebouwen gemaakt moesten worden waarin vloer en interieur 

volledig kon worden ingericht naar de vorm van de te exposeren producten. 

Er zouden tevens faciliteiten komen voor de jury en supervisors. 

De 'Gre.at exhibitioll of Ihe Works of industry of aU Nations'. 

(1849 - 1851 -1852) 

De eerste inlernal/onale industriële tentoonstelling. 

Ondanks dat de Engelse plannen voor de eerste internationale industriële 

tentoonstelling in 1851 conceptueel erg veel leken op de plannen van de 

Fransen, wilden zij wel enkele conceptuele vernieuwingen doorvoeren . De 

expositie moest nieuw leven blazen in de leidende positie van de Britse 

industrie in de wereld. De expositie werd niet georganiseerd door de 

overheid maar door een specia,11 aangestelde comissie. welke werd begeleid 

door de overheid. De comissie stond onder andere voor de taak om zoveel 

mogelijk bezoekers aan te trekken vanuit zo veel mogelijk landen en vanuit 

verschillende socia le klassen. Hierbij moesten zij rekening houden met 

de risico 's van een groot publiek in een relatief kleine ruimte waarin veel 

Atb. rechts 
Atomium 

1958, Brussel 





waardevolle Britse producten werden tentoongesteld. Hiervoor werden aparte 

comissies ingeschakeld. 

De opening van de eerste Britse wereldtentoonstelling op I mei 1851 gaf de 

uitvinders een unieke mogelijkheid de rest van de wereld te laten ziçn hoe 

je de nieuwe, 'industriële wereld' , tegemoet moest zien . Met een ceremonie 

vol rituelen , symbolen en toespraken werd de expositie geopend . In de 

traditie van de Fransen werd er aan de expositie een competitie-element 

toegevoegd. met een jury van 183 leden werden de producten beoordedd 

en werden de bes te producten bekroond. Op de drukste dag van de expositie 

hadden meer dan honderdduizend bezoekers de tentoonstelling bezocht. Deze 

wereldtentoonstelling was het begin van een nieuwe tijd waarin de industriele 

ontwikkeling langzaamaan het alledaagse leven van de mensen zou ga.lIl 

beinvloeden en de leefomstandigheden drastisch zou gaan veranderen. Door 

haar succes werd de wereldtentoonstelling van 1851 een archetype voor de 

wereldtentoonstellingen welke zouden gaan volgen. 

De 'Exposition WJÏ\'erseUe et i.l1tel'llationale' in Parijs. 

(1863 -1867 - 1872) 

Een niellw type mdllstriële tentoonstelling: Ilrbeid en product werden in hun 

natuurlIjke omgeving tentoongesteld als lIitdrukkingen van Cl/ill/w: 

Op het eerste gezicht had het idee voor de Franse wereldtentoonstelling 

van 1867 veel weg van het idee van de Engelse wereldtentoonstelling en 

waren er veel overeenkomsten met de eigen nationale industriële exposities 

van de jaren ervoor. Niets is minder waar. Er vond op dat moment een 

overgang plaats van een traditionele, industriële expositie, naar een moderne 

en culturele expositie. De organisatie richtte zich nu niet meer alleen op 

18 

de professionele en de op zaken gerichte doelgroepen maar wilde een 

breder publiek aanspreken. Een publiek dat werd aangesproken op haar 

algemene interesse en sociale betrokkenheid om zich te laten informeren 

over nieuwe inzichten en ontwikkelingen op economisch, technologisch, 

sociaal en cultureel vlak. De ervaring leerde dat een groot publiek zich alleen 

aangetrokken zou voelen wanneer de expositie een duidelijke ontwikkeling 

van ideeën zou laten zien ten opzichte van voorgaande exposities en naast 

deze ontwikkelingen ook de nodige innovatieve projecten zou tentoonstellen. 

Vemieuwing was hierbij het sleutelwoord . Een belangrijk aspect voor 

de expositie hierbij was het promoten van de intemationale relaties en 

betrekkingen voor industrie, handel en wetenschap 

Daarn14~st werden er nog steeds competities gehouden waarbij een jury het 

beste product in een bepaalde categorie koos. De expositie werd afgesloten 

met een ceremonie waarin de uitslag bekent werd gemaakt. 

De 'Exposition univel"selle et intel'llationale de 1900' in Parijs. 

(1892 -1900 -1903 ) 

Drie wereldexposities rond de eeuwwisseling. 

De trend , waarbij het karakLer van de tentoonstelling steeds meer verandert 

van een industrie le- en handelstentoonstelling voor professionele 

doelgroepen, naar een sociaal en cultureel gerichte tentoonstelling met een 

groter en breder publiek., lijkt zich rond de eeuwwissling door te zetten. 

De organisatie, de Franse overheid, wilde de tentoonstelling gebruiken 

om de nationale ideologie te versterken en zag de expo hierbij als ideaal 

propagandamiddel. Ze realiseerde zich , dat wanneer ze een groter publiek 

wilde aanspreken met een boodschap van arbeid , techniek en producten, 

deze verpakt zou moeten worden op een attractieve en vermakende wijze. 



Het gevolg was een tweedeling in de uitleg van de producten . Enerzijds 

werd een technische uitleg gegeven over de eigenschappen van producten 

en verschillende industrie Ie ontwikkelingen, anderzijds werd een lovend 

verhaal gehouden over de integratie van machines in het produktieproces 

en werd een ode gebracht aan de arbeid. Beeld, geluid en geur werden 

gepresenteerd aan de hand van thema 's als ' Works of genius and sources of 

honour ' . 'Education along which one enters life, and in which the source 

ofall progress is situated' , ' Work and products ofthe earth' en' History of 

work'. Maar ook voor het eer~1 was er een ' Rue de Nation' aamwezig W3<lr 

de verschillende deelnemende landen een stukje dagelijks leven en traditie 

konden presenteren. 

Het belangrijkste doel voor Frankrijk was echter om de politiek te promoten 

en het zelfvertrouwen van de Fransen te vergroten. Uit onderzoeken bij 

voorgaande wereldtentoonstellingen bleek dat de meeste bezoekers uit 

eigen land kwamen en dit was een moment bij uitstek om te laten zien dat 

de Fransen nog veel in hun mars hadden. Door deze benadering werd de 

presentatie naar buiten toe steeds belangrijker waardoor de architectuur 

binnen de expo een grotere rol kreeg toebedeeld. Bij de ontwerpen voor de 

gebouwen en omgeving van de expo lag de nadruk dan ook niet meer op het 

gebouw als een monument van de techniek, maar meer op de samenwerking 

van de architectuur en de techniek. 

Een ander gevolg van de groeiende betekenis van architectuur binnen de 

expo was een beter gepland ontwerp en een betere planning van de expo 

binnen de stad. Zo werd voor de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs een 

ondergrondse route aangelegd om de bezoekers tijdens de expo te verpl3<ltsen 

naar de verschillende lokaties. Deze ingreep betekende een infrastructurele 

verbetering voor de stad als geheel en zo werd de expo tevens ingezet als 

verrijking van de stad ze lf. 

Elffeltoren 
1889, Parijs 



New Vork World's Fair. Building the World ofTomorrow. 

(1935-1939/40 -1941) 

Van een industriële tentoonstelling naar een 'burger en consument ' gerichte 

educatie. 

De wereldtentoonstelling richt zich nu niet meer op de professional maar 

alleen nog maar op de consument. Het gaat om het aantrekken van de 

comsumentuit alle lagen van de bevolking, van hoog opgeleide mensen tot 

laag opgeleide mensen. 

Vlak voor de wereldexpo van New York heeft een grote beurscrisis 

plaatsgevonden welke tot veel financiele en social~ problemen heeft geleid. 

Men wil aan de hand van de expo laten zien hoe men deze problemen kan 

overwinnen en toe kan werken naar de ideale stad. Er wordt uitgegaan van 

een maatschappij met een systematisch karakter waarbij men de mensen hun 

rol binnen het grotere geheel wil laten zien om ze zo maatschappelijk bewust 

te maken en te voorzien van een nieuw gevoel van saamhorigheid. Er wordt 

een droombeeld geschetst van een nieuwe samenleving in een nieuwe stad. 

De eenheid die men hierin tot uitdrukking wilde laten komen is mam deels 

tot zijn recht gekomen aangezien veel deelnemende landen zich afzonderlijk 

wilden profileren. 

Daarnaast zou de expo juist de hoognodige financiële impuls aan de stad 

moeten geven. De tentoonstelling wordt dan ook niet meer door de overheid 

georganiseerd maar door bedrijven en verschillende commerciële partijen. 

Vanwege de tegenstrijdigheid wat betreft. de idealen en financiering worden 

er comités opgericht om de verschillenden belangen te behartigen . Het 

resultaat is dat de tentoonstelling een heel andere insteek krijgt dan de 

voorgaande tentoonstellingen in Europa. Er wordt niet meer geselecteerd 

op de kwaliteit van een product maar op het beschikbare budget dat er voor 

gereserveerd is. 

Poster New VorK Wortd's Fair. 
1939, NewYork 



Bij deze wereldtentoonstelling in New Vork zijn nog meer veranderingen 

waameembaar. Het industrieele karakter verschuift in deze periode van een 

zware industrie naar een lichte, en binnen deze industrie wordt de aandacht 

verlegd van goederen naar service. 'Engenieering becomes Humaneering'. 

Vanwege de nieuwe doelgroep is het slechts de bedoeling fascinatie voor 

de wetenschap op te roepen en verder geen technische informatie te geven. 

Er wordt op relatief eenvoudige wijze informatie verstrekt en veel gebmik 

gemaakt van visuele communicatie. 

De publiciteit rondom de wereldtentoostelling neemt ook toe, al ver van te 

voren z ijn beelden beschikbaar om de nieuwsgierigheid op te wekken en de 

mensen te lokken. De tentoonstelling wordt grootser van opzet en gaat meer 

de kant op van een allractiepark, geschikt voor een gezinsuitje op een vrije 

dag. 

WereldtentoonsteUing van 1970 in Osakn. 'Pl'ogress and Hnrmony for 

Manlund.' 

(1964 -1970 -1972) 

Van bllrgereducalie naar image-building. 

Een expo als teken van een opening van de Aziatische wereld voor het 

westen. Naast aspecten als cullurele onmoetingen, verzoening met de 

technologie en het uitdragen van een visie over de toekomst, had Japen haar 

eigen redenen om de expo te organiseren. 

Na de tweede wereldoorlog was Japan in diskrediet gebracht en wilde ze 

graag haar imago herstellen. Niet alleen naar het buitenland toe maar ook 

naar de inwoners zelf. Azië werd door de wereld vaak gezien als de plek 

waar westerse kennis werd gekopieerd. Japan wilde nu demonstreren over 

genoeg kennis te beschikken om zich als een belangrijke speler op de markt 

van technologische vooruitgang te kunnen profileren. Ook was de expo een 

uitlezen kans de nationale economie te stimuleren en een versnelde stedelijke 

vernieuwing in gang te zellen. Voor de locatie werd een braakliggend terrein 

gekozen tussen de belangrijkste steden van Japan. 

Een probleem wat zich bij het organiseren van een wereldtentoonstelling 

zo rond deze tijd voor begint te doen is het vinden van bedrijven die deel 

willen nemen aan de tentoonstelling. Vanwege de toenemende globalisatie en 

mogelijkheden in communicatie neemt de interesse van de bedrijven af. Men 

besluit zich hierdoor meer te lichten op de landenparticipatie. 
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Conclusie. 

Welke conclusies zouden we nu kunnen trekken uit deze korte beschrijving 

van de geschiedenis van de wereldtentoonstelling welke belangrijk zijn 

voor de toekomst van de wereldtentoonstelling? Als hoofdpunten uit de 

geschiedenis van de wereldtentoonstelling zouden we de volgende regels 

kunnen distilleren: 

- Voor 1900 was hct organiseren van een expo belangrijk om de 

handelswegen te openen. De promotie van vrije handel in goederen, kennis 

en vaardigheden te stimuleren. 

- Na 1900 werd de informatie voor de gebruiker en de kwaliteit van het 

product belanrijker 

- Na 1945 werd het een manier om het publieke beeld van een land ofvan 

multinationals uit de commerciële sector te vonnen. 

- Vanaf 1970 tot aan nu gaat het er in hoofdzaak om een expositie van 

de verschillende landen te organiseren. Vaak ondergebracht in een 

maatschappelijk relevant thema dat de aandacht vestigt op globale 

wereldthema 's. 

Wanneer we de ontstaansredenen spiegelen aan de huidige exposities dan 

zien we dat de reden van ontstaan nu door nieuwe media zijn ingehaald. 

Televisie en internet bieden ons een kijk op alle nieuwe producten die 

overal op de wereld om ons heen geproduceerd worden, waardoor het voor 

innovatiecommerciële redenen niet meer interessant is om een expositie 

te houden. Ook de politieke ideologieën zijn door de globalisering teniet 

gedaan. De wereldtentoonstelling is, ondanks dat de meeste bezoekers veelal 

uit eigen land komen, toch een echte Wereldtentoonstelling geworden dankzij 

de vele deelnemende landen. De huidige doelen zijn dan nu ook te vinden in 

wereldomvattende thema's als milieubewustzijn en globalisering. De reden 

voor bepaalde steden om een dergelijke tentoonstelling naar hun stad te halen 

22 

heeft dan ook niel veel meer met politieke expressie te maken. het is eerder 

een aanleiding geworden om financiële middelen op te brengen om een stad 

te reorganiseren en om grote infrastructurele ingrepen mogelijk te maken. 
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Atb. links. 

Geschiedenis van Zaragoza. 

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 vallei 

met een indrukwekkend landschap van bergen, bossen en woestijnen. De 

stad heeft een inwonertal van rond de 661.000. In de agglomeratie wonen 

bijna 835 .000 mensen , dat komt neer op meer dan de helft van de bevolking 

van de gehele regio Aragon . Zaragoza is een belangrijke industriestad en 

handelscentrum, onder meer door haar gunstige ligging, centraal tussen 

Barcelona, Madrid. Bilbao, Valencia en het Franse Toulouse. 

Voor de Romeinse overheersing heette Zaragoza Salduba, en maakte de 

nederzetting deel uit van het Keltisch-Iberische rijk. De stad werd in de 

Ie eeuw v. Chr. een Romeinse kolonie onder Keizer Augustus en droeg 

in die tijd de naam "Caesarea Augusta" en had als belangrijkste 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 periode tussen 1018 en 

1118 werd het toenmalige Cesaracosta een zogenaamd "Taifa koninkrijk", 

en de naam werd verbasterd tot het arabische "Saraqusta ". De taifa rijken 

ontstonden in de II 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 Aragon. Het werd de hoofdstad van het toenmalige 

" Koninkrijk van Aragón" en opnieuw werd de naam van de stad veranderd , 

ditmaal in "çaragoça". waarvan het huidige Zaragoza afstamt. Tijdens 

de Spaanse Onafllankelijkheidsoorlog in de 1ge eeuw kreeg de stad het 

zwaar te verduren; zowel in 1808 als 1809 werd çaragoça bekgerd door 

de troepen van Napoleon, waarbij velen door honger en strijd omkwamo;ln , 

Basilica EI Pilar aan de Ebro rivier 
Zaragoza 

Het inwonertal daalde zelfs van 55.000 naar slechts 12.000. De stad leefde 

pas weer op in 1865, toen ze een spoorlijnverbinding kreeg met Madrid, 

Barcelona en Bilbao, en wederom toen ze in 1908 de Frans-Hispani sche 

Tentoonstelling organiseerde. 

Zaragoza heeft over de eeuwen \'ele heersers gehad, en vele volken hebben 

de stad bewoond. Hierdoor vindt men monumenten en resten van vele 

verschillende culturen en in vele stijlen. Ondanks dat de stad een mooi 

historisch centrum heeft, met vele bezienswaardigheden, staat de stad in 

Spanje ook wel bekend als "de onbekende" . De stad behoorlniet tot de meest 

bezochte steden van het land. De aandacht gaat namelijk vooral uit naar 

steden als Ivladrid, mediterraans en modem Barcelona en het andalusische 

Sevilla. De bedoeling is dat na de wereldtentoonstelling van 2008, de stad 

weer op de wereldkaan wordt gezet. 

De drie belangrijkste monumenten van Zaragoza zijn : 

- EI Pilar (De Pilar Kathedraal): een zeer grote en indn,kwekkende 

kathedraal , o.a. versierd met schilderijen van Francisco Goya. Het plein dat 

er voor ligt, het Plaza dd Pilar, is één van de groots te 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. i'"kn vindt er barokstijlen, 

Romaanse stijlen en overblijfselen uit tijden dat het een Romeinse tempel en 

Moorse moskee was. 

- La Aljaferia (Paleis): Dit paleis werd gebouwd in de ge eeuw door de 

toenmalige Arabische koning AI-Muqtadir. Het paleis werd daarna bewoond 

door Koning Fernando 11 en Koning Pedro IV. Daarna werd het de zetel van 

de Spaanse Inquisitie, en vervolgens, tot op de dag vandaag. is het de zetel 

van de regering van Aragón , 

Buiten deze drie monumenten, kent de stad een groot aantal andere 
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bezienswaardigheden en musea , uit en over de Romeinse tijd, de 

Middeleeuwen, de Moorse tijd, en de periode van de Renaissance. 

AJ'agón 

Aragón is een van de 17 autonome regio's van Spanje met ongeveer 1,2 

miljoen inwoners en ligt in het noordoosten van Spanje. De hoofdstad 

van Aragón is Zaragoza. Aragón grenst in het noorden aan Frankrijk, in 

het oosten aan Catalonie, in het zuiden aan Valencia en in het westen aan 

Kastilië-La Mancha, Kastilië en Leon, La Rioja en Navarra. De noordelijke 

grens met Frankrijk wordt gevormd door de pieken van de Pyreneeën. Het 

centrale deel van Aragón is vlakker, hier bevindt zich de stroom vlakte van de 

Ebro, die de staat van oost naar west doorkruist. 

Aragón 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 Aragón, die bekend 

staat als La Franja, wordt Catalaans gesproken. 

Aragon bestaat uit de volgende provincies : Zaragoza, Temel en Huesca. 

Ebro ('Ebro Banks Pl"oject') 

De Ebro (in het Spaans) of Ebre (in het Catalaans) is de langste rivier die 

volledig in SpUl~e 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 Pyreneeën en het Iberisch 

Randgebergte. De Ebro stroomt onder andere langs Zaragoza en mondt 

uit in de Middellandse Zee bij Tortosa. Het mondingsgebied kenmerkt 

zich hoofdzakelijk door de rijstcultuur. Ved van de oppervlaktes welke 
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niet worden ingenomen door de landbouw zijn momenteel beschemlde 

natllurstroken waarvan vele watervogels gebruikmaken om te rusten tijdens 

de vogeltrek (Bijvoorbeeld de roze flamingo). 

De rivier wordt weinig gebruikt voor de binnenvaart, omdat het waterpeil erg 

variabel is . Op sommige plaatsen is het water gekanaliseerd ten behoeve van 

de irrigatie. Grote waterkrachtcentrales in de Ebro leveren circa de helft van 

de hydro-elektriciteit van Spanje. 

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 strategie~n géricht op het revitaliseren van de Ebro met haar oevers en 

van twee overgangsgebieden genaamd 'The Ranillas Meander' , het gebied 

waar ook de wereldtentoonstelling gehouden zal worden, en een meander 

bekend onder de naam 'Cantalobos - Las Fuentes'. 

In het verleden is de ri vier de Ebro geïsoleerd geraakt en is zodoende een 

barrière in de stad geworden. Een aantal oorzaken van de achteruitgang van 

de rivieroevers zoals hydrologische problemen (variërende waterstanden en 

overstromingen), de industriiile 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 

gecreiierd voor het ' Ebro Banks Project ' . 

Het uiteindelijke doel is om de Ebro te transtollneren in een volledig groene 

corridor bestaande uit onge veer 20 kilometer ri vieroever in en rondom 

de stad. Op deze manier zal de rivier niet langer een barrière vormen in 

Zaragoza maar definitief in de stad worden geïntegreerd. 

De hoofdvoorstellen binnen dit project dienen als kader voor de 

wereldtentoonstelling in 2008. 

De belangrijkste strategie in dit project mikt op het verbeteren van twee 

meanderende gebieden, de een ten oosten van de stad, 'The Cantalobos 

- Las Fuentes Meander ' , en de andere ten westcn van de stad, 'The R3Ilillas 

Meander'. Deze twee meanderende gebieden vOImen twee toegangspoorten 

naar de stad die de relatie tussen de stedelijke conte:-.1 en de natuurlijke 

sening definiëren. De gebieden worden gezien als twee wiggen die het 

openbare sysk~m, gevormd door de rivieroevers van de Ebro en nabij 

gelegen gebieden, ondersteunen . 

Met behulp van hydrologische middelen, zoals een beweegbare dam, 

wordt getracht bruikbare condities te scheppen voor het toevoegen 

van verschillende activiteiten die de oevers moeten revitaliseren. Deze 

activiteiten zullen verenigbaar zijn met de gewenste lineaire park uitstraling 

(groene corridor) van de oevers van de Ebro. 

Het doel van deze ingrepen is in hoofdzaak het verbinden van en continuïteit 

bieden aan de open ruimten rondom de Ebro. Deze ingrepen zullen 

vonn krijgen door een systeem van promenades (Ebro-promenade) en 

voetgangersbruggen die de bestaande bruggen complementeren. Samen 

vomlen deze promenades een route voor voetgangers en fietsers die doorloopt 

tot aan de ' Ranillas Meander' , het gebied waar de wereldtentoonstelling zal 

worden gereal iseerd. 
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Znragoza cn dc expo. 

Het Zaragoza Expo 2008 project maakt ond~rdeel uit van een overkoepelende 

stedelijke ontwikkelingsstrategie voor de stad Zaragoza welke in de 

afgelopen jaren is vormgegeven. Hierbij wordt de expo ingezet als instrument 

om het geheel aan plannen, initiatieven en ontwikkelingen op gang te 

brengen. Het uiteindelijke doel is om d~ stad Zaragoza en haar omgeving 

te veranderen in een "open metropool en act ieve intemationale poort, een 

brug naar Latijns Am~rika en communicatieschakel voor het Noordoosten 

van Spanje. w<1arbij ze haar eigen (financiële) middelen of bronnen zal 

ontwikkelen en verspreiden volgens voorafbepaalde strategieën". De 

expo, waarvan de locatie langs de oevers van de rivier de Ebro gelegen 

is, zal de mogelijkheid bieden om een culturele en wetenschappelijke 

zone te ontwikkelen langs de oevers van de rivier, waarin een aanbod van 

verschillende creatieve activiteiten en nieuwe stadsfaciliteiten t01 stand zullen 

komen. Tot deze zone behoort ook een gebied aan de overkant de Ebro, 

de zogenaamde "digital mi Ie", welke in de nabijheid van het net nieuwe 

internationale treinstation lig1. Deze continuïteit in programma moet voor 

een verbinding zorgen over de rivier waardoor voorkomen wordt dat de 

gebieden aan de overzijde van de rivier geïsoleerd raken van het centrum van 

de stad. Door middel van verschillende bruggen voor vodgangers, fietsers, 

automobilisten en andere verkeer kan het gebied aan de overzijde van de 

Ebro op deze manier geïntegreerd worden in de stad. Er ontstaat een nieuw 

centrum met bijbehorende stedelijke faciliteiten , gebouwen en infrastructuur, 

wat bijdraagt lU1I1 de doelstelling van de stad om zich te transformeren tot 

metropool. Het doel is, om door middel van het toevoegen van het juiste 

programma langs de oevers van de Ehro, de rivier volledig te integreren in 

de stad. De Ehro zal hierbij opgenomen worden in het systeem van open 

en groene ruimten in de stad en zal als een twintig kilometer lange groene 

corridor door Zaragoza heen lopen. Vanuit deze ontwikkelingsstrategie 
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is dan ook het hoofdthema van de expo ontstaan , . Water en duurzame 

ontwikkeling '. 

De locatie van de expo is voortgekomen uit het resultaat van verschillende 

studies over verschillende mogelijke locaties. Uiteindelijk is er voor gekozen 

de expo in te zetten om de groene enclave in het noordwesten van de stad, 

'de Ranillas Meander', te revitaliseren en weer bij de stad te betrekken. Er 

ontstaat op deze manier een soort van groene wig welke een nieuwe relatie 

legt tussen de steeds meer verdichtende stad en de omliggende groene 

gebieden. 

Afb. rechts. 
Luchtfoto Zaragoza. 
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Exposiclón Internaclonal 

Zarqoza 2008 

Aau1 y de~rrollo 

aosfenlble 

Beschrijving van het masterplan voor de 
wereldtentoonstelling van 2008 in Zaragoza. 

Bij het maken van een ontwerp voor ons eigen masterplan voor de expo-site 

in Zaragoza zUn we niet vanuit het niets begonnen. We zlfn gestart met het 

analyseren van de bestaande plannen die er op dat moment voor de expo in 

Zaragoza al waren en hebben de ontwikkelingen van de~e plannen gedurende 

enkele maanden gevolgd. Door met ons atelier deze plannen te analyseren 

en bekritiseren, onze eIgen ideeën vorm te geven en de opgave in het kader 

van een afstudeeropdracht te plaatsen, hebben we in de loop van de tijd onze 

eigen uitgangspunten voor een ontwerp geformuleerd. Langzaam maar zeker 

hebben we zo ons eigen masterplan samengesteld en vormgegeven waarbif 

we op den duur afstand hebben genomen van de bestaande plannen en 

ontwikkelingen welke zich in Zaragoza voordeden. 

Om het ontwerp van ons masterplan goed te kunnen beschrijven is het 

logisch om een begin te maken met een uitleg van de plannen welke wij 

als uitgangspunt h~bben genomen. Hiema volgt daarom eerst een beknopte 

uitleg van de plannen en ontwikkelingen welke in Zaragoza door de 

organisatie en ontwerpbureau's zijn gemaakt. Daama volgt een beschrijving 

van onze kritiek hierop, onze eigen ideeën en uitgangspunten en de manier 

waarop ons ma~terplan is voortgekomen uit de bestaande plannen en ideeën. 

Een beschrijving van het ontwerp dat nu de basis vormt voor de verschillende 

ontwerpen van de paviljoens. 

Het bestuderen van de plannen is letterlijk begonnen met de afbeelding op de 

rechterpagina. De atbeelding laat een ruwe schets zien van het masterplan in 

de beginfase. 
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Watcl' en duunamc ontwikkeling. 

Voor deze wereldtentoonstelling van 2008 in Zaragoza heeft de organisatie 

als overkoepeld thema gekozen voor wakr en duurzame ontwikkeling. De 

expo zal een intemationale viering worden van de dynamische relatie tussen 

water en de mens over de hele wereld . Het thema is niet alleen van groot 

belang voor de huidige generaties, maar ook in de toekomst zal het een 

grote rol spelen in ons dagelijk~e leven . Water staat voor leven. het is puur. 

verbindt mensen en gebieden en is bron van cultuur. Water is een universeel 

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

twee categorieën; drie paviljoengebouwen welke het thema uitdragen, en 

zes pleinen welke het thema intensiveren en kracht bijzetten door het te 

beschouwen vanuit verschillende invalshoeken. 

Drie paviljoengebouwen met het thema water: 

De paviljoenbrug, welke in de toekomst een landmark voor de 

stad zal worden. Deze brug over de rivier de Ebro zal het thema 

'Water, een schaarse bron ' uitdragen. Daarnaast zal de brug een 

belangrijke toegangsweg naar het expo gebied vonnen waarbij 

een belangrijke verbinding met het internationale treinstation van 

Zaragoza tot stand zal komen. 

De watertoren, welke als symbool voor de expo het thema 'Water 

voor leven' zal uitdragen. Een toren waarin de bezoeker op een 

speelse manier vennaakt wordt door water te laten zien als een 

element van plezier. vol verassingen. Regenbogen , stormen, 

ijs, sneeuw, geluid. beeld en andere sensaties zijn in deze toren 

voornamelijk gericht op vennaken van de bezoeker. 

Het derde paviljoen betreft het rivieren en aquaria paviljoen. Dit 

paviljoen is toegewijd aan de waterwegen waarin een expositie is 

opgezet rondom de vijf grote rivieren van onze planeer; de Ebro, 

de Nijl, de St. Laurence, de Amazone en de Darwin. 

Tussen de paviljoenbrug en het Spaanse paviljoen, aan de oevers van de 

rivier de Ebro, liggen de zes pleinen welke het thema water verder uitdiepen. 

Voorkomen. Wetenschap en technologie in dienst van waterbeheer 



om bronnen in kaartte brengen en catastrolè 's en risico 's te 

voorkomen. 

Leven met water en beperkingen. Wetenschappelijke kennis en 

experimentele projecten om strategieën vast te stellen voor het 

leven met water en beperkte hoeveelheden en omstandigheden. 

Dorst. Technologie, vernieuwing en samenwerking om weerstand 

te bieden aan deze schaarste overal op de wereld. 

Water delen . Leren om water te beheren. een continue bron van 

conflict en overeenkomst tussen verschillende maatschappijen. 

Water en de stad. Concepten en technologieën in dienst van een 

nieuwe rel atie tussen stad en water. 

Water en inspiraties Kunst wordt gebruikt als medi um om de 

relatie en betrokkenheid met deze vitale bron te promoten. 

De verdere opbouw van de expo verschilt in opzet aanzienlijk met de 

voorgaande wereld expo 's. Omdat de relatie tussen mens en water varieert 

per ecosysteem waarin deze zich ontwikkeld, is gekozen voor een organisatie 

rondom de verschillende ecogeografische zones die onze planeet kent. Zo 

zal bij de expo van 2008 in Zaragoza voor het eerst een onderverdeling 

plaatsvinden naar ecosysteem, waarbij verschillende landen, welke hetzelfde 

ecosysteem kennen, gegroepeerd zullen worden in hetzelfde pavi ljoen. De 

organisatie heeft gekozen om de internationale paviijoens te groeperen in de 

volgende acht ecogeografische zones. 

Onderverdeling in ecogegrafische zones. 

I . Ijs en sneeuw. 

2. Tropisch woud. 

3. Loofbos. 

4. Rivieren en moerassen. 

5. Woestijn, oase en steppe. 

6. Hoogvlakte en gebergte. 

7. Savanne en prairie. 

8. Eilanden en kusten. 

Hieruit ontstaan dus acht paviljoens waarin alle landen zichzelf, event ueel 

gekoppeld aan het thema 'water en duurzame ontwikkeling', kunnen 

presenleren. Om het programma voor de expo vervolgens compleet te maken 

worden de volgende programmaonderdelen nog toegevoegd. 

Het Spaanse paviljoen. Dit paviljoen za l ruimte bieden a,1n de 

' Water en landschappen ' tentoonste lling in Spanje. 

Het Aragon paviljoen met het thema 'Aragon, 

landschapsdiversiteit ' . Dit pav iljoen za l de invloed van vijf 

verschillende beschavingen op de streek van Aragon reflecteren 

met betrekking tot het waterbeheer van de afgelopen 2000 jaar. 
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Daamaast worden nog een congrescentrum, een auditorium, 

een badhuis en enkele commerciële functies aan het masterplan 

toegevoegd. 

Buiten deze programmaonderdelen om zijn er nog enkele andere onderdelen 

van het masterplan het noemen waard. Het gebied van de expo ligt aan de 

oevers van de rivier de Ebro, waarvan het waterpeil fluctueert zodat de kans 

bestaat dat deze eens in de vijftig jaar flink buiten haar oevers zal treden. 

De organisatie heeft besloten het hele gebied op te hogen om het ten·ein te 

beschelmen tegen deze overstromingen. 

De vier belangrijke toegangswegen tot het expo terrein bevinden zich op de 

vier uiterste hoeken van het terrein. Aan de zuid-west kant van het terrein 

ligt de paviljoen brug, welke een belangrijke link legt met het internationale 

station van Zaragoza. Aan de noord-west kant van het terrein, in de hoek 

van de watertoren, ligt de toegang tot het Meander park. Vanaf de ringweg 

geeft deze entree, samen met de entree in de noord-oost hoek van het terrein, 

tevens toegang tot een gepland parkeerterrein aan de noordzijde van de 

expo-site. Dit parkeerterrein ligt in het Meander park en heeft een tijdelijk 

karakter om alleen tijdens expo de vele bezoekers, welke met de auto komen, 

op te vangen. De zuid-oost hoek van het terrein vOlmt t.ot slot een belangrijke 

toegang vanuit een route langs de rivier de Ebro, vanwaar de meeste 

bezoekers uit het centrum van de stad zullen komen. 

Na dit vooronderzoek. waarvan we de infornlatie voornamelijk via het 

internet verzameld hadden, hebben we vervolgens een bezoek aan de stad 

Zaragoza gebracht en hebben we een afspraak gemaakt met de organisatoren 

van de expo. Zo hebben we meer informatie verzameld over het masterplan 

en hebben we de stad leren kennen. Tijdens onze afspraak met de organisatie 
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van de expo zijn we meer te weten gekomen over de invulling en de 

ontwikkelingen van het plan. Hier volgt een kleine opsomming van de 

belangrijkste veranderingen en toevoegingen hieraan. 

De intemationale paviljoens worden niet meer gegroepeerd 

naar acht verschillende ecogeografische zones, maar naar vier 

verschillende zones. Deze zones zijn als volgt verdeelt: 

- Op de grens: sneeuwen ijs, oasen, hoogvlakten en gebergten. 

- Grasland, wind en zon: graslanden, steppen en savannes. 

- Regen: loofbossen en tropische wouden 

- Kustlijnen; grote rivieren en alluviale gronden, eilanden en 

kusten. 

Dit resulteelt in vier intemationale paviljoens voor de 

verschillende deelnemende landen. 

Er is een groot 'ecologisch' dak ontworpen welke bijna alle 

paviljoens overdekt Dit dak biedt in de hete Spaanse zomer een 

aangename schaduw waardoor de bezoekers ongehinderd tussen 

de verschillende paviljoens kurlllen laveren. Het ecologische 

karakter wordt onder meer vertaald in zonnepanelen, welke 

een groot deel van het dak zullen bedekken en de verschillende 

paviljoens kunnen voorzien van energie. Een belangrijke 

bijkomstigheid van dit ecologische dak is een horizontale 

verbinding van alle paviljoens door dit dak. Hierdoor wordt het 

dak enerzijds als megastructuur een beeldbepalend element voor 

de expo, maar gaat anderzijds de identiteit van de afzonderlijke 

paviljoens verloren. Onder het dak ontstaat een gevelarchitectuur 

waaraan de verschillende paviljoens hun identiteit kunnen 

ontlenen. 

Afb. rechts. 
Opzet masterplan In ontwikkeling. 





De herbestemming van het masterplan. Wanneer de expo 

voorbij is zal het telTein een bestemming krijgen als cultureel 

en wetenschappelijk park. In de nabijheid zal een sport telTein 

ingericht worden en zal er een relatie ontstaan met het Meander 

park. Hierbij zullen de vier internationale paviljoens. welke 

opgezet zullen worden volgens een strak modulair grid, mimte 

bieden aan verschillende kantoorfuncties. Ook in de watel10ren 

zal mimte gereserveerd worden voor kantoorfuncties. waarbij 

nog een deel tentoonstellingsruimte blijft. Veel van de aanwezige 

commerciële functies en faciliteiten zullen hun bestemming 

behouden. De paviljoenbmg zal als permanente expositie zijn rol 

blijven vervullen, hierbij zal waarschijnlijk een klein deel van 

het programma vervangen worden of wordt er gekeken naar een 

tlexibele invulling. In het Spaanse paviljoen zullen audiovisuele 

diensten gehuisvest worden. Op deze manier zijn er voor de 

meeste gebouwen op het terrein bijpassende functies bedacht voor 

het gebmik in de post-expo fase. 

Nadat we alle infonnatie verzameld hadden, zijn we gaan kijken welke 

onderdelen van het bestaande masterplan geschik1 zouden zijn voor onze 

afstudeeropgave en waar we beter zouden kunnen afwijken deze plannen. 

We zijn hierbij teruggegaan naar de indeling van acht verschillende 

ecogeografische zones en hebben de ruwe beginopzet van het masterplan 

gebruik1 als vertrekpunt voor ons verdere ontwerp. We hebben hiervoor 

gekozen omdat ons atelier bestaat uit veertien studenten waarvoor allemaal 

een individuele opgave geformuleerd moet worden. Bij een verdeling 

in acht zones creëren we zodoende meer opgaven en is de scha.1l van de 

verschillende projecten beter te controleren. Daarnaast zou voor onze 

opgave het ecologische dak een groot minpunt gaan vonnen. Zoals al 

eerder beschreven kan het dak als superstructuur een goed beeldbepalend 
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element voor de expo als geheel vonnen, maar gaat de eigen identiteit van de 

afzonderlijke paviljoens hierbij verloren. Er ontstaat een gevelarchitec1uur 

onder het dek waarbij het onderscheid tussen de verschillende internationale 

paviljoens verwatert. Voor de individuele afstudeeropgaven, en wellicht 

tevens voor de expo zelf, zou het interessanter zijn de gebouwen meer een 

eigen identiteit te geven. 
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Ontwel'p eigen masterplan. 

Na het bestuderen en analyseren van het bestaande masterplan en lUk1r 

ontwikkelingen voor de expo van 2008 in Zaragoza. zijn we als atelier 

gestart met een ontwerp voor ons eigen masterplan. Hierbij hebben we 

de positieve en negatieve aspecten van het besulande masterplan als 

uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van ons eigen masterplan. 

Het ontwerp hiervoor bestaat grofweg uit een drietal kernpunten, 

namelijk de herbestemming van het telTein wanneer de expo voorbij is, de 

stedenbouwkundige inpassing van het terrein in de stad Zaragoza, en de 

architectonische spelregels welke niet alleen nodig waren om het geheel 

vonn te geven, maar ook om de onderlinge ontwerpopgaven voor de 

verschillende paviljoens op elkaar afte stemmen. 

Herbestemming. 

De ligging van het terrein ten opzichte van de stad en het tijdelijke karakter 

van de expo vragen om een invulling, na beëindiging van de expo, welke 

goed aansluit bij de toekomstige wensen en behoeften van de stad. We 

hebben hierbij gezocht naar een invulling passend in het karakter van de 

expo, en zijn uitgekomen op een campus model. Doordat zowel een campus

als een expo model een sterke eigen identiteit uitdragen binnen een stedelijke 

contex1 zijn deze twee modellen goed te combineren. Binnen het campus 

model z~in natuurlijk veel varianten mogelijk zoals een universiteitscampus, 

commerciële campus, cultuurcampus. parkcampus of stadscampus, 

waarbij elk model haar eigen identiteit en programma kent. De modellen 

onderscheiden zich voornamelijk door de aanwezigheid van uiteenlopende 

functies en de combinaties hiervan, waardoor het ene model geschikter is 

voor de stad dan het andere. 
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In Zaragoza worden in het gebied rondom de Ebro werkgelegenheid en 

woonfuncties ruimschoots vertegenwoordigd door de aanwezigheid van 

de 'digital mile', waarin voornamelijk kantoren, winkels en woningen 

zijn gepland, en nabij gelegen woonwijken. Deze setting creëelt een goed 

draagvlak voor een cultureel-educatief programma rondom de Ebro zoals 

beschreven in de stedelijke ontwikkelingsstrategie van Zaragoza. Na het 

analyseren van verschillende mogelijke campuslllodellen zijn we met ons 

atelier dan ook tot de conclusie gekomen dat een culturele campus hier het 

beste op zijn plaats zou zijn. Door consequente vermenging van educatieve 

dagfuncties gecombineerd met entertainende nachtfuncties kan een klein 

centnnn ontstaan waarbij maxinuk1l wordt geprofiteerd van het uiteenlopende 

aanwezige programma. Dit programma bestaat uit onderdelen als een 

bibliotheek., drama-, dans-, kunst-, en fotografiefaculteiten om overdag 

activiteit in dit centmm te creëren en onderdelen als restaurants, popcentmm 

en bioscoop om gedurende de avond meer entertainende activiteiten aan te 

bieden. Op deze manier kan de campus als publiekstrekker bijdragen aan de 

wenselijke verbinding tussen het centrum van de stad en het gebied aan de 

overzijde van de Ebro. 

De expo site zal uiteindelijk dus een tweeledig karakter krijgen. Tijdens de 

expo zullen verschillende expositie paviljoens de tentoonstelling vornlen 

en na de expo zullen deze gebouwen van functie veranderen en samen een 

nieuwe culturele campus gaan vornlen. Deze herbestemming zal zowel een 

educatieve als entertainende invulling krijgen om het zodoende het terrein 

een zo groot mogelijk deel van de dag levendig te houden. We hebben 

gezocht naar een samenstelling van functies welke het terrein tot een 

samenhangend geheel zou maken en tevens goed te combineren zou zijn met 

de opzet van de expo. Daamaast was het belangrijk functies of combinaties 

van functies te kiezen welke zouden leiden tot interessante afstudeeropgaven. 

Hiernaast staat het resultaat weergegeven. 

Afb. rechts. 
Eerste opzet masterplan waarin de 

herbestemming is vastgelegd. 



TO<"g:mg~ebouw('n: 

I . PaviljoellbnJg - GoyalT"IS~l lfll 

2. Watertorell - Spor!(l! ntnulI 
J . $p'U1j l:! paVl.ljoen- Facul ldt lIIultimedi a 

EcogeograOsch(' pa\'lJjO<"ns: 

4. IJs en sneeuw· Resl:Hmll1l 

5. WOè::.1ijn en OO~\! . Facullcit bèelclliollwl!:Jl 
6. V,len::ldrivi ~r~n · F~lC.ldt \!ir dan'i 
7. Ri vlt.'f el\ m(~ra .. ~ - EICl Ulcil drama 
8. Eilanden è;n k.1.I;;kn- Fawlh:it mode 
9. Tropi:,çh woud - Pop;::cIILnon 
I o. Loofl)()~ - Facullèll film 
11 . Savanne.:n prai rie - Fac ulleit (ol ("\W~lfit: 

12. ~be.rgle - COII:....:rvatO rl uITl 

Illjlond('l'(' gehouwen: 

1 J. Congrc:'t.:I . .'111 fl llll - 'J1lea lef 
1.1 . Badhuis 
I') Pav lIJOèn van Aragon - Bibl ioUlo.!k 
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Stedenbouwkundig concept. 

Het expo gebied is ge legen binnen een meander van de rivier de Ebro op 

een zodanige manier dat er sprake is van een connectie met het historische 

centrum. Deze connectie komt voort uit de geringe afstand tot dit centrum 

van maar twee en eeu ha lve kilometer en het doortrekken van de stedelijke 

ontsluitingsring rondom het gebied. Doordat de gehele meander wordt 

ontwikkeld tot parkachtig natuurgebied met buitensportfaciliteiten heeft 

de expo site. als verlengd stedelijk gebied, hierbinnen een contrasterend 

karakter. De site vormt de overgang tussen de stad en omliggende groene 

gebieden en maakt nieuwe relaties hiertussen mogelijk. 

Na enkele studies en analyses hebben we besloten de expo site, als eenduidig 

gebaar gezien, duidelijk afte scheiden van haar natuurlijke omgeving. 

We wilden haar contrasterende stedelijke identiteit zo duidelijk mogelijk 

weergeven en hebben dit gedaan door de introductie van een superstructuur 

en de plaatsing van het gebied binnen een 'groene kom', ofwel het creëren 

van een groene dijk. De Ebro en de ringweg zijn belangrijke elementen welke 

het gebied afbakenen en isoleren van haar omgeving waardoor we hebben 

gekozen voor een superstructuur. Deze kan het gebied een eigen identiteit 

geven en zo voorkomen dat het een ongedefinieerd hoekje van de meander 

wordt. In plaats van het gehele gebied op te hogen en zo te beschermen tegen 

eventuele overstromingen van de Ebro hebben we in ons eigen masterplan 

gekozen voor de aanleg van een dijk rondom de site. Hierdoor ontstaat een 

stedelijk eiland waarin de superstructuur goed tot haar recht kan komen en 

er tevens een nieuwe nlimte wordt gecreëerd tussen de dijken in Waamlee de 

functionele mogelijkheden van het gebied toenemen. 
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Opzet ex po site. 

A ls voorpost van de stad en onderdeel van het stedelijke weefsel dient de 

expo site ook als zodanig vormgegeven te worden. In mediterrane steden 

zijn stedelijke boulevards en pleinen een veel voorkomend principe en deze 

zien we dan ook terug in de stad Zaragoza. Een expo boulevard, met aan 

weerszijden een plein welke de boulevard beëindi gen, leek ons dan ook eell 

mooie aanvulling op de al bestaande boulevards in Zaragoza. Deze nieuwe 

expo boulevard met een educatieve en entertainende functie s luit dan aan op 

de Plaza del Pilar. (tusselI Plaza de Cesar Augusto en Plaza de la Seo) welke 

een religieus en historisch karakter kent en de Paseo de la Indepencia, (tussen 

Plaza de Aragón en Plaza de Espana) waaraan een programma van bestuur en 

handel toegekend kan worden. 

Deze boulevard krijgt vorm door een aantal vooraf opgestelde 

stedenbouwkundige regels. De gebouwen grenzend aan de lengtea~ van de 

boulevard komen met de voorgevel in één lijn langs de boulevard te liggen. 

Aan beide de uiteinden van de boulevard, kenmerkend 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. 

Binnen dit gebied van de expo site spelen de verbindingswegen tllssen het 

hi storische centrum en het park een belangrijke rol. De site moet dan ook de 

stad en het park dichter bij elkaar brengen en geen barrière tussen beide gaan 

vormen. De expo site moet een route gaan creëren die van de stad naar het 

park en weer terug gaat en waMbij de doorgang door de site naar het park 

laagdrempelig is maar wel gespecificeerd. De drie verbindingen, liggend op 

de route tIlssen de expo site en de omgeving, worden daarom gearticuleerd 

door een soort van bakens in de vorm van entreegebouwen. Er komen 

verbindingen tot stand vanuit de Ebrozone, het station en het meanderpark. 

Afb. rechts. 
Perspectief uiteindelijke masterplan. 





Door deze entreegebouwen vervolgens als een soort van satellieten rondom 

de site te plaatsen wordt deze entree functie benadrukt. 

Het gebied ligt ingesloten tussen de ringweg en de Ebro waardoor het 

enerzijds wordt geïsoleerd van zijn omgeving. maar waardoor er anderzijds 

al een kleine aanzet wordt gegeven tot een samenhangende slructuur binnen 

deze grenzen. Om deze samenhang Ie versterken en de site te beschennen 

tegen eventuele overslromingen hebben we een groene dijk rondom de site 

a.'lngelegd waardoor een soort van 'groene kom ' ontstaat. Deze dijk krijgt 

een hoogte van vier meter boven hel normale watemiveau van de Ebro en 

loopt aan de kant van de Ebro lussen de gebouwen door. Vanaf de expo site 

loopt deze dijk glooiend uit richling de Ebro en hel Meander park en maakt 

zodoende onderdeel uit van de groene route langs de Ebro. 

Op zes meter hoogte boven deze 'groene kom' hebben we een panorama dek 

onlworpen welke de letterlijke verbinding vonnttussen alle expo gebouwen 

en hel geheel samensmelt tol een superstructuur. Dil dek biedt plaats aan 

de boulevard en de twee pleinen, verbindt de satellielen met de rest van de 

site en geen een uitzicht over de aange legde dijk op de Ebro, het historische 

centrum en hct meanderpark. De gebouwen worden als losse elementen 

ontworpen welke door dil dek perforeren en zodoende twee entree niveaus 

kennen. Een entree op het dekniveau, het niveau van de boulevard en de 

twee pleinen, en een enlree op zes meter onder dit dek. In de zomennaanden 

kan hel erg warm worden in Zaragoza waardoor hel bijna noodzakelijk 

wordt schaduw te creëren waardoor de mensen uit de zon kunnen blijven. 

dit dek biedt bied hier de mogelijkheid toe. Onder hel dek zullen niel alleen 

het distribulie verkeer en parkeennogelijkheden gesitueerd worden maar 

zal tevens een zone onlslaan waar men in de schaduw tussen de gebouwen 

kan laveren. In het dek worden vides en lich lstroken aangebracht om 

voldoende licht toe te kunnen laten en visuele verbindingen te maken tussen 
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de twee niveaus. Het niveau onder het dek zal niet de uitstraling krijgen van 

een parkeerkelder maar zal ingericht worden en de sfeer krijgen van een 

verblijfsgebied in de hete zomennaanden. 

Met het dek als bindend element is het mogelijk dat de architectuur van 

de gebouwen onderling sterk uiteen loopt zonder dat de samenhang in het 

masterplan verdwijnt. Voor de gebouwen. de individuele afstudeeropgaven, 

hebben we vervolgens richtlijnen en regels opgesteld waardoor het 

masterp lan als geheel gaat werken. Zo dienen de gebouwen een entree op het 

dekniveau en een entree onder het dek Ie silueren, op deze manier vonnen 

de gebouwen de verticale verbinding tussen de twee niveaus . Tevens dienen 

de gebouwen grenzend aan de dijk een ontsluiting via deze dijk te realiseren. 

Zo vonnen deze gebouwen de verbinding tussen de dijk en het dek en hoeft 

de dijk in deze verbindingen niette voorzien, hierdoor komt het dek als 

losslaand element beter naar voren. De gebouwen volgen daamaast de vaste 

gevelrooilijn in de lengterichting van het dek zodat een strakke straat of 

boulevard ontslaal. Tevens mogen de gebouwen niet meer dan zestien met~r 

boven het dek uitsteken waardoor de walertoren haar functie als landmark en 

symbool van de expo niet zal gaan verliezen. 

De ontsluiting van het gebied vindt plaats via een aangelegde ontsluitingslus 

onder het dek welke wordt aangesloten op de ringweg. Van hieruit is het 

gebied te bereiken met de auto. Tijdens de expo is het gebied vervolgens 

alleen op gezette tijden toegankelijk voor distributieverkeer en zal er een 

parkeerterrein aan de overkant van de ringweg aangelegd worden voor overig 

bestemmingsverkeer. Na de expo periode is het gebied vrij loegankelijk 

met de auto. Fietsers maken gebl1lik van een aangelegd fiet spad naast deze 

weg. Voetgangers kunnen hel gebied tijdens de expo betreden via de drie 

enlreegebouwen zodat er een gecontroleerde doorstroom kan ontstaan terwijl 

na de expo het gebied vrij toegankelijk gemaakt kan worden. 



Met de keuze voor e~n superstructuur hebben we uiteindelijk de mogelijkheid 

gecreëerd een sam~nhangend geheel te ontwerpen waarin de gebouwen als 

'architectonische snoepjes' gezien kunnen worden. Hierdoor kan elk gebouw 

haar eigen identiteit krijgen wat kenmerkend is voor een \Vereldexpositie. 

Dit frivole beeld zal goed passen bij het culturele campus model en zal een 

blijvend~ herinnering aan de Expo van 2008 in Zaragoza gaan vonnen. 
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Beschrijving van het ontwerp voor het tropische woud paviljoen / popcentrum. 

\ 



Beschl'ijving van het ontwerp, 

Aanpak van de opgave, hel·bl"stemming. 

Voordat ik begonnen ben aan deze ontwerpopgave voor een tropisch woud 

- paviljoen, met een herbestemming als popcentrum en rockacademie, ben 

ik eerst gaan nadenken over de aanpak van deze opgave. Op welke manier 

zou ik met deze herbestemming om willen gaan en het ontwerp vOlln 

willen geven? Aangezien een expositie vaak zeer flexibel van opzet is, en 

bij de wereldtentoonstellingen in de meeste gevallen bestaat uit één lange 

aaneengeschakelde routing welke door het gebouw kruist , is het in de meeste 

gebouwen vaak niet moeilijk een tentoonsteJiing op te zenen. Hierdoor 

zou ik me gericht kunnen hebben op de opgave om een zo goed mogelijk 

popcentrum te ontwerpen en daarna een indeling hierin te maken voor de 

expo. Ik had juist ook kunnen zoeken naar een gebouw met een zeer flexibele 

en functioneel gemakkelijk aan te passen structuur, waardoor uitwisseling 

van programma en functie probleemloos zouden kunnen verlopen. Dit heb 

ik echter niet gedaan. De uitdaging voor deze opgave heb ik juis t gezocht 

in de unieke combinatie van het tropische regenwoud paviljoen met het 

popcentnlln. Hoe deze twee programma's en daarbij verschillende karakters 

te combineren in één gebouw? 

IJl de beginfase van mijn ontwerpproces ben ik mij gaan oriënteren op 

de herbestemming en heb hierbij verschillende projecten bestudeerd. 

De vraag die mij bezighield op dat moment was hoe de herbestemming 

herkenbaM te maken in het ontwerp') Vanwege de unieke combinatie en 

de wens om na de wereldtentoonstelling met het gebouw toch te blijven 

retèreren naar de oorsprong van het project en deze herkenbaar te maken, 

ben ik op zoek gegaan naar referentieprojecten om mijn inzicht hierin 

te vergroten. Een project dat ter inspiratie geholpen heeft is een project 
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van MVRDV in Kopenhagen in Denemarken. Het project heet Frosilos 

en betreft de herbestemming van twee oude graansilo's waarbij Mvrdv 

deze heeft getransformeerd tot een zeer luxe appartementencomplex. De 

opdrachtgever ging er min ofmeer van uit dat de silo's zelf verbouwd 

zouden worden tot appartementen maar onderzoek wees echter uit dat de 

gevel constructief niet sterk genoeg was om er grote openingen in te maken. 

Dit argument werd ingezet om tot een ander concept te komen waarbij de 

woningen met een groot panorama uitzicht aan de buitenzijde van de silo's 

werden aangebracht. De oude silo 's zelf, voorzien van een lichtdoorlatend 

dak, zijn hierbij atriums geworden waarin trappen. galerijen en liften de 

woningen on1sluiten. De manier waarop de oude graansi lo 's nog herkenbaar 

aanwezig zijn en refereren naar de oorspronkelijke functie spreekt mij in 

dit project erg aan. Door deze silo's te gebruiken voor een herbestemming 

worden niet de optimale conditics geschept voor een ontwerp van een 

appartementencomplex. Met een nieuwbouwproject zou waarschijnlijk een 

veel grotere efficiëntie en functionaliteit bereil<.1 kUJmen worden en zou het 

programma makkelijker naar wens van de opdrachtgever aan te passen zijn, 

je zit dan bijvoorbeeld niet vast aan de afmetingen en vorm van de silo's. 

Maar door de herbesterruning en het gebruik van de silo's wordt echter 

wel een veel spa.nnender appartementencomplex gecreëerd, er ontstaat een 

grote meerwaarde waarbij het karakter van de locatie en oorsprong van het 

bouwwerk bewaard blijven. Dit aspect waarin de twee totaal verschillende 

programma's, de graansilo's en de appartementen, gecombineerd worden in 

één gebouw spreekt mij erg aan in deze herbeslemming. Het levert een totaal 

nieuw beeld op waarin beide functies herkenbaar aanwezig zijn. 

Afb. rechts. 
Frosilos In Kopenhagen 

MVRDV 



Nadat het masterplan grotendeels was vomlgegeven en de richtlijnen 

opgesteld waren voor de afzonderlijke gebouwen, ben ik me gaan richten 

op mijn eigen individuele ontwerpopgave. Al snel kwam ik tot de conclusie 

dat er in de conteJ\1 zeer weinig aanleiding te vinden was om het ontwerp 

enige vorm of richting te geven. [n een groene omgeving waal;n omringende 

gebouwen nog niet ontworpen waren vornlden eigenlijk alleen het panorama 

dek , de footprint en de maximale gebouwhoogte de context voor onze 

gebouwen. Een volledig vrije omgeving stimuleerde mij vervolgens de 

aanleiding voor het ontwerp te zoeken in het programma en de functionaliteit 

van het gebouw zelf. Ik ben de flora en fauna van het tropische regenwoud 

gaan bestuderen en heb verschillende poppodia geanalyseerd. Daarna heb ik 

mijn bevindingen geordend en mijn concept vormgegeven. 

Voor het masterplan was het gewenst een losstaand bouwwerk te 

ontwerpen, een snoepje in de superstructuur. Dit zou niet alleen goed 

passen in het plaatje van het masterplan maar ook binnen het concept van 

de werddtentoonstelling, waarin de gebouwen allemaal op zichzelf staan 

en een sterke eigen identiteit hebben. Deze eigen identiteit zou ik goed 

kunnen afleiden uit het programma van het gebouw tijdens de expo, het 

tropische regenwoud. Door deze identiteit van het gebouw te koppelen 

aan het thema van de tentoonstelling is het mogelijk een sterk herkenbaar 

gebouw te ontwerpen dat niet alleen tijdens de expo, maar ook erna een sterk 

beeld achterlaat bij de bezoekers elvan. De ervaring van de tentoonstelling 

in het gebouw kan op deze manier meer hacJlt bijgezet worden. Door de 

identiteit van het gebouw te koppelen aan het thema van de expo wordt er 

tevens een verwijzing gecreëerd naar de oorsprong van het gebouw. Met 

andere woorden, de herbestemming wordt zichtbaar gemaakt. Hierdoor is het 

mogelijk de unieke combinatie zichtbaar te maken van het tropische woud 
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paviljoen met het popcentrum . Net als bij de Frosilos van MVRDV kan dit 

een uniek beeld opleveren waarin beide functies herkenbaar aanwezig zijn. 

Met deze bevindingen heb ik mijn concept vervolgens letterlijk gericht op 

het creëren van een woud. Hoe kan ik met mijn gebouw zo sterk mogelijk het 

karakter van een woud weergeven en daarin herkenbare elementen van een 

poppodium velwl!rken? 

Cnëren van een woud. 

Om dit karakter van het woud te vatten in een gebouw ben ik de flora en 

tàuna van het tropische regenwoud gaan bestuderen en heb ik geprobeerd 

de karakteristieke kenmerken hiervan te vallen in studiemaquetles. Voor de 

uitgebreide beschrijving van het regenwoud verwijs ik naar de bijlage over 

het tropische regenwoud achter in dit verslag. Kenmerken van het tropi~che 

woud die voor mij een belangrijke rol speelden bij het creëren van dit 

karakter waren de volgende: 
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Een dicht kroondak dat zich op grote hoogte als een soort van 

filter over de wouden uitstrekt. Dit kroondak heeft niet alleen 

grote iJlVloed op de verschillende microklimaten welke in het 

woud heersen maar heeft ook veel invloed op de lichtintensiteit. 

Zo bereikt slechts I procent van de hoeveelheid licht welke op het 

kroondak valt de bodem van het woud. 

Wanneer dit kroondak onderbroken wordt om wat voor reden 

dan ook.. door bijvoorbeeld rivieren, wegen of een afgestorven 

boom. dringt het daglicht dieper door en woekert er vaak een 

dichte vegetatie vlak boven de grond. Dit komt doordat er direct 

onder het kroondak relatief weinig vegetatie aanwezig is. Op deze 

plekken ontstaat daardoor vaak een diepe en smalle lichtstrook 

De verschillende soorten vegetatie in het woud zijn talrijk en 

nog steeds worden cr nieuwe soorten ontdekt. Deze vegetatie 

kan een grote bron van inspiratie vormen voor de ontwerper 

met een liefde voor structuren en patronen. Een begrip dat in de 

beschrijving voor veel van deze stmcturen niet overgeslagen kan 

worden is vertakking. Vertakkende stmcturen vinden we temg in 

de groeiwijze van vele bomen en planten waarin we ze kunnen 

herkermen in de takken, bladeren en wortels ervan. 

De gehUlgdheid en transparantie die we vinden ijl het beeld or 

perspect ief dat we van het woud kennen. Elke vegetatiesoort heeft 

zijn eigen kenmerkende uiter! ijk volgens een bepaalde structuur 

waarbij de verschijning vaak transparant van karakter is, hiennee 

doel ik dan op de doorzichtigheid van de vegetatie. Bij een plant 

of boom is het vaak mogelijk andere bomen en planten, welke 

zich achter de betreffende plant of boom bevinden, waar te nemen 

door deze plant of boom zelf. Wanneer we deze structuren in 

perspectief achter elkaar plaatsen zien we een soort van gelaagd 

landschap met een grote mate van letterlijke transparantie en 

repetitie van soorten, ofmet andere woorden een repetitie van 

stmcturen. 

Als laatste belangrijk kenmerk wil ik nog de grote dynamiek van 

het woud vermelden. Het kroondak zou gezien kunnen worden als 

een grote schaduwdeken waarin de bladelmassa het licht op vele 

verschillende manieren filtert en openingen in deze massa diepe 

kloven van licht slaan. Samen met de grote variatie aan vegetatie, 

waarin variatie in massa, soortgrool1e, blad grootte, stmctuur en 

andere kenmerken te zien zijn, levert dit een zeer dynamisch en 



continu veranderend beeld op. 

Deze kenmerken heb ik vervolgens meegenomen bij het bestuderen en 

beoordelen van mijn studiemaquettes. Ik heb hierbij geen letterlijke vertaling 

van het woud proberen te maken, in die zin zou het namelijk veel wenselijker 

zijn een echt klein woud te planten op de locatie van mijn gebouw, maar 

heb geprobeerd de karaktereigenschappen van het woud te vertalen naar een 

werkbaar en functioneel gebouw. Een gebouw waarin een tentoonstelling 

plaats kan vinden en dat na de expo kan dienen als popcentrum. In het 

ontwerpproces, en dus voornamelijk bij het maken van de studiemaquettes, 

heb ik vervolgens de karaktereigenschappen van het woud op de volgende 

manieren vertaald naar een principemodel, het model dat de leidraad vormt 

voor de vonngeving van mijn uiteindelijke gebouw: 

De vertakkende structuren heb ik letterlijk terug laten komen in de 

constructie van het model door hiervoor een vel1akkend patroon 

te ontwerpen. Deze constructie vonnt een belangrijk structurerend 

element in het model en blijft in het zicht aanwezig. Doordat het 

een zeer beeldbepalend element in het model VOlmt en zodoende 

een belangrijke rol speelt in de herkenbaarheid en identiteit van 

het model, heb ik er voor gekozen om hiervan een duidelijk 

herkenbare referentie te maken. Als structurerend element plooit 

deze constructie als het ware om de ruimten, het programma, 

heen. Buiten deze constructie om bevindt zich vervolgens de 

routing van het gebouw waardoor de constructie als scheidend 

element programma van routing onderscheid. 

De grote v31iatie en transparantie die we tegenkomen in het woud 

heb ik terug laten komen in het model door verschillende patronen 

te ontwerpen en zo min mogelijk gesloten en ondoorzichtige 

oppervlakken te phk1tsen. Vrijwel alle ruimten worden begrensd 

door glas. Door de stijlen van dit glas verticaal te plaatsen, en 

niet in lijn met de constructie, ontstaat een nieuw patroon dat 

zich als een filter over het hele model uitspreid. Om de oriiintatie 

in het model te verbeteren, en te voorkomen dat het een grote 

doolhof wordt, heb ik vervolgens gekozen om voor de popzalen 

en oefenruimten weer andere patronen, welke meer gesloten van 

karakter zijn, te ontwerpen . Deze patronen dragen niet alleen bij 

aan de oriëntatie in het model zelf, maar werken ook sterk mee in 

de herkenning van de popzalen, en daannee het popcentrum, in de 

post - expo fase . Samen met het patroon van de constructie wordt 

na mijn mening de variatie bereikt die nodig is en blijft het model 

door de mate van doorzichtigheid van deze patronen transparant 

genoeg. 

De dynamiek van het woud, welke niet alleen terugkomt in de 

variatie van de structuren en patronen in het model, heb ik ook 

geprobeerd vast te leggen in de ruimtelijkheid van het model. 

Om deze dynamiek te bereiken heb ik gaocht naar enig~ mate 

van figuurlijke transparantie in het model. Voor de uitleg van 

deze tenll wil ik verwijzen naar mijn essay over tektoniek en 

transparantie. Waar het om gaat is dat wanneer je ruimtelijk 

relaties wil leggen, en hi~rin een bepaalde dynamiek wil bereiken, 

je ruimtelijke begrenzingen nodig hebt om deze ruimten te 

creëren of om de suggestie te wekken dat er een ruimtelijke 

verdeling is. In een letterlijk volledig transparant gebouw zijn 

deze begrenzingen moeilijk aan te geven. Aangezien mijn modd 

in horizontale zin, zeg maar in aanzicht gezien, vrijwel volledig 

letterlijk transparant is, en ik deze transparantie niet aan wilde 

ta sten omdat daarmee de hierboven genoemde kenmerken verloren 
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Afb. links en boven. 
Studiemaquettes. 

zouden gaan, ben ik voor de ruimtelijke dynamiek op zoek gegaan 

naar de mogelijkheden van de VOlm van de vloeren en insneden 

erin. Hierin heb ik enkele kenmerken van het woud weten door 

te voeren. Door de vloeroppervlakte per verdieping naar boven 

toe groter te maken vloeien vloervelden, die onder in het model 

nog los VlUl elkaar staan, boven in het model samen tot één 

geheel. Hierdoor ontstaat er meer schaduwen open ruimte in de 

onderzones van het model waardoor deze opbouw gaat retèreren 

naar de opbouw van het woud. Hier houdt het verdichte kroondak 

ook veel licht Legen waardoor slechts een gering percentage van 

het dag I icht de minder verdichte bodem bereikt. Door vervolgens 

hoge en smalle vides te maken, waarin het licht diep naar beneden 

valt, ontstaat een spel met licht en schaduw waarin de gaten in het 

kroondak van het woud te herkennen zijn. 

Een ander aspect waar de vormen van de vloeren veel invloed 

op hebben, in dit geval doordat het model in het verticale vlak 

zeer doorzichtig is , is de vorm van het gehele model, de massa. 

Hiernaar heb ik verschillende studies gemaakt in maquette 

waarin ik onder andere de verschillen ben gaan onderzoeken 

tussen de modellen met een lange belijning en de modellen met 

een korte belijning. Een eerste belangrijke conclusie die ik uit 

deze studies getrokken heb is dal met een korte belijning in de 

vloeren een veel grotere dynamiek en ruimtelijkheid bereikt kan 

worden dan met lange belijning in deze vloervelden. En lang 

vlak slaat eerder dood en gaat snel als 'muur' werken terwijl met 

korte vlakken daarentegen het model eerder kan gaan werken als 

een aaneenschakeling van volumen die achter elkaar geplaatst 

kunnen worden . Hierdoor kan meer diepte en daarmee een grotere 

ruimtelijkheid en dynamiek in het model verkregen worden. 

Op deze manier worden niet meer alleen plat de verschillende 

structuren en patronen achter e lkaar geplakt, maar gaat het model 

ook als volume spreken. Er kan opeens onderscheid gemaakt 

worden tussen de verschillende onderdelen zoa ls de popzalen, een 

entree of de collegezaal en deze worden daarnlee beter herkenbaar. 

Hel model is niet meer één brei maar er kan een hiërarchie of 

compositie ontstaan. 

Wat ik tevens bestudeerd heb is de vonnentaal van de vloeren , is 

een rechte lijn hiervoor geschikter of een kromme? Uiteindelijk 

zullen deze vloeren de ontstane volumen vornlgeven en daarnlee 

de vorm van de gehele compositie domineren. Na verschillende 
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modellen bestudeerd te hebben heb ik bevonden dat de introductie 

van een kromme hierin het model een grotere spanning en 

dynamiek meegeeft , de variatie in het beeld wordt groter en het 

model gaat meer leven. Hiermee bedoel ik het volgende. Wanneer 

ik een recht vlak., een glazen gevel in dit geval met een regelmaat 

aan gevelstijlen, in perspectief zou plaatsen. dan zie je een laps 

toelopend vlak met een regelmaat aan stijlen. De afstand lussen 

deze stijlen lijkt naar voren toe lineair steeds groter te worden. 

Wanneer ik nu een eenzijdig gekromd vlak met een regelmaat aan 

stijlen in perspectief zou plaatsen, dan zie je in het patroon van 

de stijlen opeens een verdichting en een verdunning optreden. In 

dit vlak gebeurt dus relatief meer dan in het rechte vlak. Wanneer 

we dit principe ook op de andere patronen in het model, zoals 

die van de constructie en de zalen zouden toepassen, ontslaat er 

meer vervorming en daarmee variatie in het beeld dan wanneer 

we rechte vlakken zouden gebruiken. Dit sluit naar mijn idee 

beter aan bij de oneindige diversiteit en variatie die we in de 

beelden van het woud kennen. Hetzelfde verhaal geldt ook voor de 

schaduwen die op het model vallen. Wanneer we een lamp op het 

midden van een enkelvoudig gekromd vlak zouden schijnen dan 

zouden we, in tegenstelling tot bij een recht vlak., al schaduwen 

kunnen herkennen aan de uiteinden van het vlak. Hierdoor 

wordt hel verloop van de schaduwen in een model met krommen 

gevarieerder en zachter in overgang, waardoor de verschillende 

volumen in de schaduwzijde op een meer subtiele manier 

samensmelten. Een bijkomende aspect hierbij is natuurlijk ook 

dat de rondingen in het model sneller geassocieerd worden met 

organische en natuurlijke vormen. 

Beschrijving van de opbouwen indeling van het popcentrum. 

Met het principemodel ben ik vervolgens aan de slag gegaan om te kijken 

hoe ik hierin het programma van een poppodium en rock academie kon gaan 

verwerken zodat het tot een functioneel gebouw gemaakt kon worden. Ik 

ben me hierbij voornamelijk gaan richten op de functie en het programma 

van de post - expo fase omdat de tentoons telling, tijdens de expo, veel 

flexibeler van opzet is en naar verwachting gemakkelijk in het gebouw, 

met de functionaliteit van een popcentrum , te plaatsen is. Het poppodiulll 

en de rockacademie vragen daartegen om een veel specifieker en op maat 

gesneden gebouw. Voor het programma van het poppodium ben ik uit gegaan 

van een "gemiddeld" poppodium in Nederland zoals de 013 in Tilburg, 

de Effenaar in Eindhoven of het Paard in Den Haag. Voor het programma 

van de rockacademie ben ik uitgegaan van het programma van de Fontys 

Rockacademie in Tilburg, dat heb ik ruwweg a;1I1gepast aan de kritieken 

hierop die ik te horen kreeg van studenten en docenten tijdens een bezoek aan 

deze academie. 

Allereerst ben ik gaan kijken naar de volumen van de zalen omdat dit de 

grootste ruimteverdelers zijn. Ik heb deze in de context geplaatst om te 

kijken naar de mogelijkheden voor een ruimtelijke ordening. Een belangrijk 

plint hierbij is dat de kavel ecn langweflJige en relatief smalle rechthoek 

vormt. Hierdoor ontstaat door de plaatsing van het volume van de grote 

zaal automatisch een tweedeling in de kavel. Hierdoor worden mimtelijke 

concepten waarbij popcentrum en rockacademie samensmelten door 

bijvoorbeeld de zaal, of het podium, centraal te stellen en de oefenruimten 

er omheen te groeperen meteen al zeer problematisch, de zaal g:wt namelijk 

al snel als barrière of onderbreking werken in het gebouw. Om een dergelijk 

ruimtelijk concept goed uit te kunnen werken was naar mijn mening meer 

ruimte nodig om de zaal heen welke niet aanwezig was op de smalle kavel. 

Afb. rechts. 
Perspectief van de rockacademie. 





Deze bevinding heeft mij doen besluiten het programma helder te ordenen 

en zodoende popcentrum en rockacademie van elkaar te scheiden. Het 

popcentrum . met een entertainend karakter. aan de linkerzijde van de kavel 

grenzend aan het plein waar horecafuncties beter op hun plaats zijn. De 
rockacademie, meer gesloten en natuurlijk educatief van karakter, aan de 

rechterzijde van de kavel richting de boulevard, waar deze aansluiting vindt 

bij de andere faculteiten en educatief programma van de culturele campus. 

Om de verschi lIende volumen vonn te geven en te groeperen ben ik 

programmaonderdelen gaan bundelen en heb ik. hierin een verdeling 

aangebracht. Grofweg kan het model in 5 onderdelen verdeeld worden. Bij 

het poppodium zijn dat de grote zaal met daaronder horecafuncties zoals 

een restaurant en café en een kleine ZlUllmet daaronder een werkplaats en 

opslag voor podiumonderdelen. De grote zaal heb ik Ran de buitenzijde 

van het gebouw geplaatst zodat deze geen onderbreking gaat vormen in de 

compositie zoals hiervoor venneld. De zalen worden vervolgens omringd 

door zones met toiletten en routing welke meteen een bufferruimte creëren 

om het hoge geluidsniveau dat in de zalen bereikt wordt binnen het gebouw 

te houden. Daarnaast wordt het poppodium aangevuld met een volume 

waarin zich de kantoren voor het management en de kleedkamers van de 

artiesten bevinden . Dit voltlllle groeit boven, daar waar zich de kleedkamers 

bevinden, samen met de twee popzalen waardoor er een verbinding ontstaat 

tussen deze onderdelen, hier bevind zich de al1iestenfoyer. De kantoren staan 

onderaan los van de zalen zodat er ruimte ontstaat voor een kassa en een 

eigen entree van de kantoren. De twee za len zijn naast elkaar gepositioneerd 

waarbij in de tussenru imte efficiënt gebruik gemaa.k1 kan worden van een 

lift. Deze drie volumen zijn ten opzichte van elkaar zo gepositioneerd dat er 

een tussenruimte, een buitenruimte ontstaat, welke de entree of foyer van het 

popcentrum vonnt. 
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Bij de rockacademie is een onderverdeling te maken in een serie kleine 

ruimten en twee grote ruimten, de collegezaal met daaronder de zaal van de 

rockacademie. De collegezaal dient voor de colleges en het afnemen van 

schriftelijke tentanlens waarin de theorie van de studenten wordt getest. De 

zaal van de rockacademie dient voor optredens en is in die zin te vergelijken 

met de kleine zaal van het popcentrum. Het verschil tussen deze twee zalen 

zit echter in het gehlidsnive"u en de daglichttoetreding. In de kleine zaal van 

het poppodium bereikt het geluid een veel hoger niveau dan in de za.~1 van 

de rockacademie. Wanneer docenten wekelijks optredens beoordelen is er 

geen behoefte het geluidsniveau zeer hoog af te stellen. Daarnaast is daglicht 

wenselijk in de zaal van de rockacademie terwijl in de kleine zaal VaJl het 

poppodium juist de stèer een belangrijkere rol speelt. 

De serie kleine ruimten van de rockacademie bestaat uit vele oefenruimten, 

lokalen, kantoren en studee'lliekken. Kleine ruimten die ik aaneengeschakeld 

heb tot een soort van lint. In dit lint heb ik een diepe vide aangebracht welke 

als geluidsbanière werkt tussen de lokalen waar geluid geproduceerd wordt. 

de oefenruimten, en de "stille ruimten", ruimten als de studeerplekken, 

kantoren en een bibliotheek. Volgens het principemodel worden deze 

ruimten gescheiden door de constructie waarbij zich dan aan de buitenzijde 

de routing zou bevinden. Wat ik heb gedaan om deze serie mimten volgens 

het principe binnen het geheel te plaatsen en om op een meer efficiëntere 

manier om te gaan met de routing, is het geheel om te buigen naar binnen 

toe . Hierdoor wordt de routing naar binnen verplaatst waardoor deze nu meer 

centraal gelegen is . Aan de buitenzijde vormt dit lint een indruk van twee 

volumen waardoor het beter past in de vormentaal van de andere volumen 

zoals de popzalen. Aan de buitenzijde ontstaat tevens ruimte voor lange 

balkons. De functie van deze lange balkons, zijn tweeledig. Zij bieden niet 

alleen een buitenl1limte voor een frisse neus ofhet roken van een sigaret, 

maar beschermen in de zomer tevens, wanneer de zon hoog aan de hemel 



grote zaal poppod iu m kleine zaal poppodium oefenruImten rockacademie terras fockacademie 

terras poppodÎum kantoren en kleedkamers poppodium stille ruimten rockacademie collegezaal rocka\,.lildL!lIue 
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staat, grote gedeelten van de hierbij terugliggende transparante gevel tegen 

het invallende lichl Hierdoor waont het gebouw minder snel op. Dit is 

noodzakelijker bij de rockacademie dan bij het popcentrum aangezien dit 

onderdeel gedurcnde de dag intensiever gebruikt wordt. De compositie heb 

ik weer zo samengesteld dat er te midden van deze volumen een sool1 van 

overdekte entree ontstaat. 

De totaalcompositie van het hele gebouw heb ik tot slot zo samengesteld dat 

het zich aan de boulevardzijde opent naar buiten toe en aan de andere zijde, 

de zijde waar het dek eindigt en de ringweg loopt, afsluit van haar omgeving. 

Zo werkt het gebouw mee in het stedenbouwkundige masterplan waruin de 

vier lange gebouwcn aan de noordzijde van het terrein een rug vormen om 

zo een geluidsbarrière te vonnen tussen de ringweg en de boulevard. Tevens 

ontstaan er aan de boulevardzijde entree 's waarin de bezoekers met subtiele 

overgangen het gebouw worden binnengeleid. 

Als laatste onderdeel van de indeling wil ik nog de twee terrassen noemen 

welke zich aan de kopzijden van het gebouw bevinden. Aan de pleinzijde 

heb ik een terras ontworpen welke aansluiting vindt bij het café en het 

restaurant onder de grote zaal van het poppodium. Omdat het in de 

zomeonaanden erg waon kan worden in Zaragoza hebben we het dek tevens 

ontworpen voor het creëren van een schaduwzone waarin de bezoekers de 

verschillende gebouwen kunnen bereiken tijdens en na de expo. Het idee 

was geen ordinaire parkeerkelder te ontwerpen maar een verblijfsgebied 

waar meer activiteiten plaats zouden kunnen vinden. Bij het ontwerpen van 

dit masterplan hebben we uiteindelijk te weinig tijd gehad om deze ruimte 

optimaal voon te geven maar in mijn eigen ontwerp ben ik wel van deze 

meerwaarde uitgegaan. Zodoende heb ik er voor gekozen de terrassen op 

hct ondcrste niveau te plaatsen in het licht van een grote vide om op deze 

manier een verbinding te maken tussen de twee niveau 's, het dek waarop 
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de boulevard gelegen is en "schaduwruimte" eronder. Op dezelfde manier 

heb ik een terTas ontworpen aan de andere zijde van het gebouw bij de 

rockacademie. Dit terras is een uitbreiding van de kantine en ligt achter 

het volume waarin de collegezaal en de muziekzaal van de rockacademie 

zijn geplaatst. Door het terras vorm te geven achter dit volume, waardoor 

het zich afzondert van de boulevard, ontstaat een meer privaat en minder 

uitnodigend kanrkter wat zeer gewenst is voor de rockacademie. Het 

terras is namelijk alleen bedoeld voor de studenten. Een opmerking bij de 

terrassen is de nabijheid van de ringweg. Deze loopt op hetzelfde niveau 

en op dit moment is er nog geen afscheiding geplaatst. Deze afscheidmg 

zie ik eerder als onderdeel van het masterplan waarin ze vormgegeven kan 

worden in samenspel met het dek, daarom heb ik deze afscheiding nog niet 

vormgegeven. 

De vormgeving van de popzalen en de oefenruimten. Dit zijn allemaal 

ruimten waarin een hoog geluidsniveau bereikt kan worden tijdens optredens 

of repetities. Om dit geluid binnen het gebouw te houden wordt gebnrik 

gemaakt van het "doos - in - doos" concept. De binnendoos is hierbij een 

onafhankelijke en losgekoppelde, geïsoleerde doos. Deze is opgelegd op 

stalen veren of verende rubberblokken welke zorgen voor een aanzienlijke 

vermindering van doorgegeven trillingen. De vorm van de zalen is ontstaan 

vanuit de wens voorin bij het podium zoveel mogelijk mensen plaats te 

bieden en naar achteren toe steeds minder. Dit is terug te zien in vorm 

waarbij de breedte van zaal voor het podium maximaal is. Doordat de 

wanden niet haaks op elkaar staan worden de staande geluidsgolven, welke 

een hinderlijk effect kunnen veroorzaken tijdens een optreden, veoneden. Om 

de popzalen in het beeld van het gebouw herkenbaar te maken en een eigen 

identiteit te geven beb ik gekozen deze als lossen elementen voon te geven, 

hierdoor wordt tevens het idee van een doos in doos constructie verbeeld. 

Om aansluiting te vinden binnen de gecreëerde transparantie in het gebouw 



en het karakter van het woud, waarbij verschi lIende patronen achter elkaar 

worden geplaatst , heb ik hiervoor nieuwe patronen ontworpen waarin enige 

mate van doorzichtigheid vereist was. Ik heb gekozen voor een deken van 

d.iehoeken wdke over de zalen wordt uitgespreid. Dit levert een dynamisch 

en gevarieerd beeld op waarmee de zalen binnen het gebouw een eigen 

karakter en daannee een eigen identiteit verwerven. Voor de oefenruimten 

geldt hetzelfde verhaal maar heb ik een variatie op dit patroon bedacht 

waarbij de mate van transparantie groter is. Hierdoor neemt de hoeveelheid 

daglicht in deze ruimten toe waardoor deze geschikter zijn om overdag te 

oefenen of te repeteren. 

Tot slot wil ik nog even de installaties aanstippen. Om dikke 

installatieschachten in het gebouw te vemlijden en de installati.::s op een 

mooie manier in het concept te integreren heb ik er voor gekozen de 

leidingen hiervan in de constructie aan te brengen. Boven in het gebouw 

is op elk volume een el\1.ra tel1lgliggend~ verdieping geplaatst welke het 

gebouw naar boven toe beëindigt en waarin ruimte voor de installaties is 

gereserveerd. Hier bevindt zich de installatie met verdeelkokers welke de 

toevoer van verse lucht naar de vertakkende constructie brengt. Aangezien 

de vertakkingen in de constructie naar boven toe toenemen en daarmee de 

capaciteit van de kokers waarin de leidingen zich bevinden, is het mogelijk 

ook onder in het gebouw voldoende verse lucht aan te voeren. Voor de 

popzalen heb ik aparte installaties geïntroduceerd welke zich onder de zalen 

bevinden en van onderen verse lucht inblazen. Voor de zalen is namelijk een 

zeer grote capaciteit nodig waarvoor ruimte in de kokers van de constructie 

alleen niet meer voldoet. Bij de zalen wordt de lucht afgezogen boven in 

de zalen door installaties die op het dak van deze zalen staan. Er vindt een 

koppeling plaats tussen de toevoer en afvoer van deze zalen waardoor in de 

wintermaanden de afgevoerde lucht tevens gebruikt kan worden voor het 

opwarmen van de zalen voor aanvang van een optreden. 

Oefenruimte rockacadmie. 
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Perspectief terras poppodium. Perspectief woonkamer rockacadem Ie. 



Perspectief entree popzaal. 
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Aanzicht noordwest gevel. 
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Aanzicht zuidoost gevel. 
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Aanzicht zuidwèst gèWI. Aanzicht noordoost gevel. 

76 



J)oorsn",de AA. 
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Doorsnede BB" . Doorsnede cc. 
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p~ 21400 + 

p , 18000+ 

p= 14600 + 

p~ 11200 + 

p- 7800 4 

p= 4400 + 

Opslag 

p~ 0 (=bk afgewerkte vloer) -------r---'--
Kleedruimte lnsla)lal ieruimtcn 

Keuk..:n Spoelkeuken 
p-, 6000 -
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Principe(\('taill 

80 

houten vloerdelen d=J 8ml11 
houten regelwerk 22x32 mm, h.o.h. 600mm 
waterkerende fo li e 
drukvaste iso lat ie op afschot 2% (2mm/l11 I) 
houten rege lwerk 
dampremmende folie 
constructievloer beton : breedplaatvloer 
stal en profiel: IFB 175-500x 10 + HE360A confonn gemaakte berekening 
houten balklaag: hoogte varieel1 
houten regelwerk 22x32mm h.o.h. 600 ml11 
houten geve ldelen d=15mm 

e ~r,v['.. 

L .. wa 
r- .. i'l 
f-

J -



Principedelail 2 

~ ""'" ~ 
"" 

I 

I-~ 
I- ~ 

houten vloerdelen d= 18nu11 
houten regelwerk 22x32 mm. h.o.h . 600mOl 

c~mentdekvloer d=50mm 
constructievloer b<:ton : breedplaatvloer 

stalen profiel: IFB 175-500x 10 + HE360A conform gemaakte berekening 
houten balklaag: hoogte varieel1 

houten regelwerk 22x32mm h.o.h. 600 mOl 
houten geveldelen d=15mm 
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Prindpedetail3 

82 

If--------H----- betorUlen wand grote zaal met nunen: 
vastgekit in stalen frame voorzien van akoestisch glas 

r----- st'llen trekstang tbv constructie vloer 

houten vloerdelen d=18mm 
houten regdwerk 22x32 mm, h.o.h. 600mll1 
cementdekvloer d=50mm 
cons tructievloer beton: breedplaatvloer 
stalen profiel: IfB 175-500xlO + HE360A confonn gemaakte berekening 
houten balklaag, geschaafd; h.o.h. 600mll1 
houten regelwerk 22x32mlll h.o.h. 600 nml 
houten geveldelen d=15nml 

1"../ /f". 

L ... r-o ~ 
I- Il 

... 

I 



I'lindpcdetail 4 

I'VI'.lVN/I"-V1"J/: 

L ... I"'" 

I 0-

I 

... /UU 

... I' 

houten vloerdelen d= 18mm 
houten regelwerk 22x32 ml1l, h ,o,h, 600m l1l 

cementdekvloer d=5011l111 
constmctievloer beton : breedplaatvloer 

s talen profiel: TFB 175-500:\ 1 0 + HE360A confolln gemaakte berekening 
houten balklaag geschaafd; h,o,h, 600111111 

houten regelwerk 22x32ml11 h,o, h, 600111111 
houten geveldelen d=15mm 
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Prindpedetail 5 

" -----------

84 

houten vloerdelen d=18mm 
houten regelwerk 22x32 mm, h.o.h. 6001ll1ll 
waterkerende folie 
isolatie op afschot 2% (2mmlml) 
houten balklaagwerk geschaafd: afschot 2% 
dampremmende folie 
constmctievloer beton: breedplaatvloer 
stalen profiel : lFB 175-500x 10 + HE360A confonn gemaakte berekening 
houten regdwerk 22:\32mm h.o.h. 600 mOl 
houten geveldelen d=15m.ITI 

'lJL 

L I-
~ 

h.w.a. ingestort in beton 

I"JLr'-l/ 

.. 1IJIl 

.( ~ 

J 



Principedelail 6 

I 

L "'" ~ 

I 

r-~ 
iI> 

gehard gelaagd glas (veiligheidsglas) confonn NEN 6702: ingeklemd in stakn profiel --------1 

houten vloerdden d= 18111111 
houten regelwerk 22x32 I11m, h.o.h. 600111111 

waterkerende folie 
isolatie op afschot 2% (2111111/1111) 

houten balklaag geschaafd: afschot 2% 
dampremmende folie 

constructiev loer beton: breedplilat vloer 
sta"en profiel: IFB 175-500x 10 + HE360A confonn gel11:wkte berekening 

houten balklaag met isolatie 
houten regelwerk 22x32mm h.o. h. 600 Illm 

houten geveldelen d=15mm 
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Op de linkerpagina is een schema weergegeven waarin aangegeven wordt hoe 

de stabiliteit van de constnlctie in horizontale richting wordt gewaarborgd . 

Door de vloeren en d.: verticale cons tmc ti e te verbinden met elkaar onts taan 

er patronen van vonnvaste driehoeken die gekoppeld kunnen worden. Door 

vervo lgens op verschillend.: plaatsen in het model een koppel ing over de 

volledige hoogte te maken ont staat de horizontale stabiliteit in het model. Op 

deze manier ben ik tevens vrij op andere plaatsen in het model het patroon 

naar de vrije hand aan te passen. Zo ontstaat er meer f1exihiliteit bij het 

inpassen van andere elementen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een deur 

of doorgang. 

Rechts is een principedetail afge bee ld voor de verhinding van een 

wrdiepingligger met een kolom middels een pen - gat verbinding. [n de 

kolom is mimte aanwezig voor leidingen van de installaties. 

leidi llg I.b.v. installatÎ\!s 
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. en niveau O. l o~roverspalllllng Schema v 
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Schema vloerov ' . . <;;rspallll.lngen niveau 7800. 
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6 In. 
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Toetsing van de stabiliteit van de op dl'uk belaste kolommen, 

h.o.h 3000 Olm, door bepaling van de kniklengte. 

VIO<'I'Cn 

Totale oppervlakte: 5 x 6 x 3 = 90 m2 

Pennanente belastingen: 

breedplaatvloer 200 mm dik : 2" 2,40 = 4.80 kN/m2 

cementdekvloer: 1,00 kN/m2 

houten dekvloer : 0,60 kN/m2 

eventueel plafond en afwerking: 0.30 kN/m2 

Veranderlijke belasting: 5,00 kN/m2 

De totale belasting van cl<: vloeren komt hiennee op 90 x 1,2 (4 ,80 + 1,00 + 

0.60 + 0.30) + 90 x 1.5 x 5.00 = 1399 kN. 

Gevel 

Glazen gevel: kozijn met dubbel glas: 1,00 kN/m2 

De oppervlakte VQll de gevd bedraagt 3 x 20A = 61.2 m2 

De belasting VQll de gevel komt hiennee op 1.2" 1,00 x 61,2 = 73 kNo 

Stalen dak 

Permanente belosting~,,: 

dakplaten: 0,15 kN/m2 

constmctie: 0,35 kN/m2 



Veranderlijke belasting: 

sneeuw: 0,56 kNlm2 

De oppervlakte van het dak bedraagt: 3 x 19 = 57 m2 

De belasting van hel slalen dak koml hielmee op 57 x 1,2 (0,15 + 0.35) + 57 

x 1,5 (0,56) = 82 kN. 

Eigen gewicht kolom 

Slalen kolom mei een eigen gewiehl van 2,00 \,:NIm. 

De lengte van de kolom bedraagt 27.4 meier waannee de belasling uitkoml 

op 27,4 x 2.00 = 55 kN. 

De lolale bdasting per kolom komt hielmee uit op: 1399 + 73 + 82 = 

1554 ((N. 

Voor de kolom neem ik een buispro/iel RHS 300 x 300 x 10 met 

A = 11450mm2 en 1, = 15912·10' mm4
• Ik kies voor een groler profiel 

zodal er genoeg lUimie is voor de leidingen van de luchtbehandeli.ng binnen 

in hel pro/iel. 

Toetsen van de knikstabilil"it om de zwakke as: 

I,b.r = 6m 

F = ,,'E. ' (3.14)' ·2.1·\0'< ·1591210" 
"E --- - .10. 3 =9161kN 
'. I'",,, - (6000)' 

tl = I IV pI'" = 2691 = 0.54 
",,, ~ F", 9161 

Volgens keuzetabd 23 in /'..'EN 6770 is knikkJ'omme A van toepRSsing voor 

toetsing van de insl1lbilileil om elke as. 

Uil de knikkromme A volgl : tl" ... = 0.54 ~ äJ .,/"", = 0 .92 

N<~~ 1554 = 0 63 :<:: I Dus voldoe!. 
äJ •.• ..,N,,",J 0,92·2691 ' 
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niveau 
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TlX'tsen van de stalen liggers op sterkte en stijfheid. 

Omdat ik in mijn ontwerp mijn vloeren zo slank mogelijk wil detailleren kies 

ik niet voor de meer gebmikelijke IPE profielen. maar maak ik een keuze 

voor de zwaardere samengestelde [PB profielen. Hiermee kan ik een 

geringere dikte van mijn vloeren bereiken en is cr genoeg mimte voor de 

oplegging van de breedplaat vloeren. Omdat de liggers naar het uiteinde toe 

in de hoogte taps toelopen, is het logischer te kiezen voor deze 

samengestelde protielen. 

VloeI' 

Pelmancnte belastingen: 

breedplaatvloer 200 mm dik: 2 x 2,40 = 4,80 kN/m2 

cementdehloer: 1,00 kN/m2 

houten dehloer : 0.60 kN/m2 

eventueel plafond en afwerking: 0,30 kN/m2 

eigen gewicht stalen ligger: 2,00 kN/m 

De onderlinge afstand tussen de liggers is gemiddeld ~ meter. Over een 

strook van drie meter leveren deze belastingen een totaalbelasting op van 

3 x (4,80+ 1,00+0.60+ 0,30)+2.00 =22,10 kN/m. (p.b.) 



Veranderlijke belasting: 5,00 kN/m2 

Over een strook van drie meter levert dit een bela~ting op van 

5,00 x 3 ~ 15 KN/m (v.b.) 

Glazen gevel: 

kozijn met dubbel glas: 1,00 kN/m2 

Met een verdiepingshoogte van ongeveer 3 meter, waarbij ik de dikte van de 

vloer niet meereken. levert dit een puntlast F op van 3 x 3 x 1,00 = 9 KN. 

N iv~all 11.200. 

De verdi~'Pingliggers op niveau 11.200 zijn hierna geschematiseerd. Met 

behulp van de 'vergeetmenietjes ' z ijn de verplaatsingen en 

hoek verdraaiingen hepaald. 

De buigstijfhcid bedraagt El. 

e = 2S00mm· 

1!*******W******** 

F 

q ~ p.b.+ v.b. 1 
e e 

A B c 

Vereenvoudigd tot volgend schema: 

q 

e 

A B 

F+q/ 

.... I? 
<P FI+-ql' 

2 

Ontleed in de volgende drie schema's: 

Schema I: 

lPA I 

A Ai B 

Ç'''I = 0 

Ç'1iI ~ 0 

WUI ~O 

95 



Schcmn 2: 

q 

A M B 

Schema 3: 

FI +2.<{I' 
2 

f"~ ·'1 I 

F + 2ql F+~ql 
2 

I 

A 
M 

B 

96 

w =_5_2!-'-
/./ , 384 EI 

FI2+~ql' 
lP .. , = 2 

6EI 

F/' +~qI3 
f/Jro = 2 

3Ef 

FI' +~q/4 
w"" = 

2 
16EJ 

FI' J I " 
5 ql" +2 q 

w =w +W -w =0+ - - - -----'''----'1:",,,,1 MI Ml 1><' 384 EI 16Ef 

Berekenen van de verplaatsing vnn C door punt B tictief in te kJemmt:n 

onder hoek lPe_.J : 

F 

B c 

w, = - q/" + RF/
J + 4q/" + 3q/" + 8FI' = 6'1 /" + I 6F/

J 

C 24Ef 24Ef 24Ef 24Ef 24EI 



Het maximale moment bevindt zich ter plaatse van punt B. 

, I, 
11'[. = Fl+-ql 

2 

Controleren van de ligger op ster\..1e: 

I 1 I ()' M ,p =FI+ - ql =9·2,5+- ·49· 2,5 =176kNm 
2 2 

M", 2 176·10' 
a= -"'- ;<;f. = 235N l mm :::> - -- ;<;W ,~ 748 · IO' mm' 

W,;" 235 , .p 

Controleren van de ligger op s tijtheid. De grootste verplaatsing vindt plaats 

in punl C. 

q"P =1.0·22.1+1 ,0 · 15=37kN lm 

W =6qi'+16FI
J 

;<;0.0041 :::>6.)7,(2500)+16.9,(2500)' ;<; 10111111 
c 24EI . cep 24·2,1.10' ·1 y 

Hieruit volgt i , ~ 17257·\04 mm' 

Hieraan voldoet een [FR 179 - 500 ,25 + HE 320 M profiel waarbij 

Wy ;p' = 2259· 10' mm' en iy = 19205.104
11111/" . 

Dezelfde berekening heb ik nogmaals uitgevoerd voor de volgende 

beillstingcombinnti e: 

q = p.h. + v.b. iF 

l,uHitudJffffffff 
e I! 

A B c 

Hd maximale moment ter plaAtse van punt B blijft ongewijzigd maar de 

verticale verplaatsing van punt C neemt toe. Hierdoor is een grotere s tijtlleid 

van de li gger gewenst. lIit de berekening volgt I). = 18420. 104 mll/" . De 

ligger voldoet hieraan en hoeft dus niet zwaarder ged imensioneerd te 

worden . 
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Nivenu 7.800. 

Voor de verdieping op niveau 7.800 heb ik de ligger geschematiseerd in het 

volgende schema en met behulp van de ' vergeetmenietjes' de verplaatsingen 

en hoekverdrlluiingen bepaald. De uitkraging bedraagt nu 2 meter, of 4/5 x 

2500. Een ander vemchil is de h.o.h. afstand van de kolommen. Deze is 

groter geworden en bedraagt nu 3.5 meter in plaats van 3 meter. Dit komt 

doordat het aantal kolommen in de constructie nnar boven tOt: toeneemt 

vanwege het vertakkende karakter. Oe permmlente belasting verandert 

hierdoor in 3,5 x (4,80 + 1.00 + 0,60 + 0030) + 2,00 = 25.45 kN/m. De 

veranderlijke belasting verandert hierdoor in 3,5 x 5,00 = ) 7,50 kN/m. 

Oe buig.~tjjlheid bedraagt El. 

e = 2500mm 

F 

q = p.b. + v.b. ! 
l!+*+**++W+*f***+* e -c 

I I 5 I 

A B c 

Door op dezelfde manier dit schema te ontleden in de subschema's kan ik 

hieruit de maximale verplaatsingen en hoekverdraaiingen bepalen. (De 

schema 's werken op ~Rct dezelfde manier als hiervoor beschreven en laat ik 

daarom achterwege) Hieruit volgen de volgende fonnules: 

Oe grootste verplaatsing vindt plaats in punt C: 

52.F/' + l~q/" 
W

c
= 25 125 

24Ef 

(4 )" (4 )' 3q 51 8F 51 
+ +--~~-

24EI 24EI 

Het maximale moment bevindt zich t~,. plaatse van punt B. 

M = ~FI+ -.!. ql' 
B 5 25 

Controleren van de ligger op sterkte: 

q •. ,,, = Y/ :t. q,,,,,, + Y /:qqq,""p = 1,2·25.45 + l,S ·17,5 = 57kN / m 

'{ 4 Cl 8 1 4 _ 8 ()2 
11" ." =-r, +--ql =-·9·2,)+--·57· 25 =132kNm 

<. 5 25 5 25 ' 

AI ~" 132 ·10' 
0'=--5[, =235N/mm' ::::>--- SW . / ~560·1O'mm' 

W 1'P/ 235 foP 

Controleren von de ligger op stijflleid: 

q",1' = 1,0 · 25,45 + 1,0 ·17,5 = 43kN / m 



5-:-·9· 2500) +1 -·-_·43· 2500 +3·43· -·2500 +8·9· -·2500 3 ( » 31 ()' (
4 

)" (
4 J' 

W _ 2) 12) 5 5 
c - 24.2.1 .10' . / S 0,004· 2000 

y 

Hieruit volgt I y ~ J 0309·10" II1m" 

Hieraan voldoet een I FB 180 - 500 x 15 + HE 360 B profiel waarbij 

IV" ", = 1351·10' /1/m' en I , = 11658.10' II1m'· 

Ook bij deze ligger heb ik dezelfde berekening nogmaals uitgevoerd voor de 

volgende belastingcombinnli~ : 

A B c 

Het maximale mom~nt Ier plaatse van punt B blijft ongewijzigd maar de 

verticale verplaatsing van punt C neemt tOè. I-li~rdoor is een grotere stijtheid 

van de ligger gewenst. Uil de ber~kening volgl 1 = 13796 . IO' mll1" . De 
)" 

ligger voldoet hier niel aan en moet dus zwaarder gedimensioneerd woruen. 

Hierbij kies ik vervolgens vOOr een I FB 179 - 500 x 20 + HE 320 M prolid 

waarbij W",. = 1944· 10' film' en I,. = 16684 10" /1/m" . 
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Nivl'au 4.400. 

Voor de verdieping op niveau 4.400 heb ik de ligger gesehemaliseerd in hel 

volgende schema en lJlel behulp van de ' vergeelmenieljes' de vcrplaatsingen 

en hockverdraaiingen bepaald. De uilkrnging bedraagl nu 1.5 meier, of3/5 x 

2500. De h.o.h. afsland van de kolommen bedrnagt weer ],5 meter. 

q ~ p.b. + v.b. t 

A B 

De buigstijtlleid bedrnagt EI. 

e = 2500mm 

c 

F 

Door op dezel/äe manier dit schema tc onlleden in de subschema's kan ik 

hieluit de maximale verplaatsingen en hoekverdraaiingen bepalen, (Ot: 

schema 's wcrken op exnct dezeLfde mnnier als hierboven en laai ik daarom 

achterwege) Hieruit volgen de volgende formules: 

100 

De grootsle verplnatsing vindl plaats in punl C: 

2 22 FI' +~qI4 3q -I 8F -I (3 )'\ (3 JJ 
W = 25 125 + __ 5 __ + _ _ 5_ 

c 240 24E! 24E! 

Het maximale moment bevindt zich ter plaatse van punl B. 

3 9, 
M 8 =-FI+-ql 

5 50 

Controleren van de ligger op sierkie : 

q"d = r/:~ q.~ '<P + r/,"q,):~p = 1.2· 25,45 + 1,5,17.5 = 57kN 1 m 

39 , 3 9 ()' Ad ' d =-FI+-ql =--9-2,5+--57- 2,5 =77kNm 
>. 5 50 5 . 50 . 

M ,~ . 2 77 -10' '1 J 
a= - - Si =235Nlmm :::::> --- SW' I ~329-1O-mm W,.:r l 235 r·p 

Controleren van de ligger op slijlheid: 

q~P = 1,0 -25,45 + 1,0 -17,5 = 43kN / m 



2- ,9, (2500)' + - , 43 .(2500r +3·43· -·2500 +8·9· -·2500 22 33 (3 )" (3 )' 
25 125 5 5 ,---.:=-____ ~ _____ _:_~=---~--....!...:--L $0,004 ·1500 

24·2,1·10' '/J 

Hieruit volgt Iy <! 3624 ·10" mm· . 

Hieraan voldoet <::en I FR 175 - 500 x 10+ HE 360 A proliel waArbij 

IV",I =955·IO' ",m' en I r =8008·10·'mm·'· 

Ook bij deze ligger heb ik dezelfde berekening nogmaals uitgevoerd voor de 

volgende belastingcombinatie : 

A B c 

Het maximale moment ter plnatse van punt B blijft ongewijzigd mnar de 

verticale verplaat.ing van punt C neemt to~. Hi~rdoor is een grotere st~itll~id 

van de ligger gewenst Uit de berekening volgt / r = 4979, 10" 11/11/" · De 

ligger voldoet hieraan en hoeft dus niet zwaarder gedimensioneerd te 

worden. 
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Liggers op dekniveau onder de grote zaal. 

Vloer 

Pennanente belastingen: 

breedplaatvloer 200 mm dik: 2 x 2,40 = 4,80 kN/m2 

cementdeh:vloer: LOO kN/m2 

houten deh:vloer : 0,60 kN/m2 

eventueel plafond en afwerking: 0,30 kN/m2 

eigen gewicht stalen ligger: 2.00 kN/m 

Over een strook van d.ie meter leve.1 dit 3 x (4.80 + 1,00 + 0.60 + 0,30) + 

2,00 = 22.10 kN/m. (p.b) 

Veranderl~ike belasting: 5,00 kN/m2 

Over een strook van dJie meter levert dit 5.00 x 3 15 kN/m.(v.b.) 

De buigstijfueid bedraagt El. 

I!. = 5500mm 

q 

A M B 



Maximaal moment: M = ~ ql ' 
8 

Maximale verplaatsing M: W =_5_.cL 
M 384 t-'I 

Controleren van de ligger op sterkte: 

,/"" = r " " q t: <V/ + r / :qqq:",,, = 1.2·22.10 + 1,5 · 15.00 = 49kN f m 

AI ,.. _ ,185·\0' , , 
a = - "- :5 r. = 23)N fmm ::::;. --- :5 W,. pi <: 787·10 mnl" 

W,:p, . , 235 ' 

Controleren van de ligger op stijtheid: 

q"", =1,0· 22.10+ 1,0·15,00 = 37,10kN f m 

W . = _5_ . q!" :5 0.004 .1 
M 384 EI . 

W = _ 5_ . 37,10· (5500)' < 22111/11 
M 384 2,1.\0' '/, 

Hieruit volgt I, <: 9568·10' mm" 

Hierflftn voldoet een IFB 180 - 500 x 12 + HE 360 B profiel waarbij 

W,../. =1194·10'lIIm' en I , =10284·10'mm'· 
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Toetsing van de stabiliteit van de op druk belaste kolommen 

onder de grote zaal, h.o.h. 3500 mm, door bepaling van de 

kniklengte. 

Betonnen binllendoos. 

Dak. (1/2 x L = 13 m) 

Permanente belasting van de betonvloer (200mm) bednlagt 2 x 2.40 = 4,80 

kN/m2 

Pe.manente belasting van de stalen constlllctie 0,35 kN/m2 

Veranderlijke belasting (belichting. geluidsapparatuur en installaties op de 

binnendoos) 5.00 kN/m2 

Tot1llc belasting dak bedraagt: 

(3,5 x 13) (1,2 (4.80 + 0,35) + l,S x 5,00) = 622 kN. 

Wand. (h = 13 m) 

Wanddik1e = 300. De oppervlak1e bestaat uit ongeveer 1/3 deel glas. 

Permanente belasting van het beton bedraagt 3 x 2.40 = 7,20 kN/m2 

Pe.monente belasting van het geluidsisolerende glas bedll1agl 1.00 kN/m2 

Totale belasting wand bedmagt: 

(13 x 3,5 x 213 x 1.2 x 7,20) + (13 x 3,5 x 1/3 x 1.2 x 1,00) = 280 kN. 

Vloer 

Bollenplaalvloer, d = 900mm 

Ik ga uit van een massief gedeelte waarvan de hoogte 500mm bedraagt. en 

een md bollen gevuld gedeelte waarvan de hoogte 400 mm bedraagt. 



Permanente belasting vlln de betonvloer bedraagt 

[(0,4 x 0.65) + 0,5) x 24 = 18,24 kN/m2 

Perman.;nt.; belasting van de cementdel--vloer bedraagt 1,00 kN/m2 

Permanente belasting van de AAhydrietdek vloer bedraagt 0,60 kN/m2 

Veranderlijke belasting bedraagt 5,00 kN/m2 

Totale belasting vloer bedraagt: 

3,5 x 13 (1,2 (18,24 + 1,00 + 0.60) + 1,5 x 5,00) = 1425 kN. 

Vloel'en en stalen eOllsh'uetie olldel' de gl'ote zaal. 

Vloel'ell 

Totale oppervlal-1e: 2 x 7,5 x 3,5 + 4 x 3,5 = 66,50 m2 

Pe.manente belastingen: 

breedplaatvloer 200 mm dik: 2 x 2,40 = 4,80 kN/m2 

cementdekvloer: 1,00 kN/m2 

houten dc:I--vlocr: 0.60 kN/m2 

eventueel plafond en afwerl;.ing : 0.30 kN/m2 

Veranderlijke belas ting: 5,00 kN/m2 

De totale belasting van de vloeren bedraagt : 

66.50 x 1.2 x (4,80 + 1.00 + 0,60 + 0,30) + 66,50 x 1,5 x 5 = 1033 kN. 

Eigen gewicht stalen kololl1 

Stalen kolom met een eigen gewicht van 2.00 kN/m. 

De lengte van de kolom bedraagt 9,5 meter wa8lmee de belasting uitkomt op 

9,5 x 2,00 = 19 kJ'\!. 

De totale belasting per kolom komt hiermee uit op: 

622 + 280 + 1425 + 1033 + 19 = 3379 kNo 

De kniklengte van de kolom bedraagt 3 meter. Voor de kolom neem ik een 

buisprotid RHS 350 x 350 x 12,5, 

met A = 1 6640mm2 en I, = 312%· JO'\ mm'. 

Toetsen van de knikstabiliteit om de zwakke as: 

F",. = rr't.~ /, = (3.14)' ·2.1·10' ·31296·10' .10" = 72072kN 

" ",,,, (3000)' 

Volgens keuzetabel 23 in NEN 6770 is knikkrommc A van toepassing voor 

toetsing VAA de mstnbiliteit om elke as. 

Uit de knikkromme A volgt: À" ... , = 0,23 ~ lO ., ... . = I 

N ~;d 3379 = ° 86 ::; I Dus voldoet. 
û.I;.J>,,,, Nr .. .d 1·3910 ' 
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Toetsing van de vloer Vlm d" grot" zaal. 

q 

Q 

5.500 15.000 5.500 

Dak. 

Pennanente belnsting VAn de betonvloer (200mm) bedraagt: 

2 x 2,40 = 4,80 kN/m2 

Pennanente belasting van de stalen constmctie 0.35 kN/m2 

13.000 

Vernnderlijke belasting (belichting , geluidsnppal1ltuuren installaties op de 

binnendoos) 5,00 kN/m2 

Totale belusting dak bedl1lAgt: 

q = 1,2 (4.80 + 0,35)+ 1,5 x 5,00 = 14 kN/m2. 



Wand. 

Wanddikte = 300. De oppelvlol..1e bestaat uit ongeveer 1/3 deel glas. 

Pennanente belasting van het beton bedraagt 3 x 2,40 = 7.20 kN/m2 

Pelmanente belasting van het ge\uidsisolerende glas bedraagt 1,00 kN/m2 

Totale belasting wand per meter bedraagt: 

F = (\3x 213 x 1,2 x 7,20) + (\3 x 113 x 1,2 x 1.00) = 80 kN/m 

VlOeI' (<I=900mm) 

Ik ga uit van een betonvloer. Om gewicht te besparen worden in het midden 

bollen. leidingen en kanalen voor luchtbehandding aangebracht. Ik ga uit 

van een massief gedeelte waarvan de hoogte 500mm bedr~agt, en een met 

bollen gevuld gedeelte waarvan de hoogte 400 mm bedraagt. 

Pennanente belasting van de betonvloer bedraagt 

[(0,4 x 0.65) + 0.5] x 24 = 18,24 kN/m2 

Pennanente belasti.ng van de cement,kkvloer bedraagt 1,00 kN/m2 

Pelmanente belasting van de anhydrietdekvloer bedraagt 0,60 kN/m2 

Veranderlijke belasting bedraagt 5,00 kN/m2 

Totale belast.ing vloer bedrnagt: 

Q = 1,2 (18,24 + 1.00 + 0,60) + 1,5 x 5,00 = 31kN/1112 

I 
M. =(13.0q+F)·5,5+ 2 Q · (5 ,5)' 

I 
Af, =(13,0 . 14+80).5.5+'2.31.(5,5) = 1910kNm 

Dit moment moet opgenomen worden in de dikte van de vloer. De 

betondekking op de buitenste wapening, voor stMen met een diameter van 

25 mm, bedraagt minimaal 25 mmo De etYectieve dikte van de vloer, wamin 

het moment kan worden opgenomen. bedraagt dan 

900 - 25 - 12,5 = 862 mmo 

Ik kies voor staalsoort FeB 500. waarbij de treksterkte 435 N/mm2 bedrnagt. 

Te bepalen: ~ 
b·d' 

1910 1 _--'.::....:..=--..,.., = 2571kNm 
1.,00·0.862 

Hieruit volgt: Wo = 0,658 

A , = wo' b· d ·10' = 0.658 · 1.00·0.862·10' = 5672mm' 

Staven met een diameter van 25 mm hebben een oppervlakte van 

490,87mm2 per staaf. dit levert dus 12 staven op. 

Ov"r een lèngte van I meter bedraagt dit 12 x 25 = 300 mm o 

lOOO-:lOO 
---- =54111111 

13 

De afstand tussen de wapeningsstav"n is 54 mmo dit is voldoende wl1llrdoor 

de vloerdikte van 900 mm voldoet. 
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Bt>I"t>kt>nt>n van puntlast F. 

Voor het berekenen van puntlast F ga ik uit van de bel!lStingen welke ik heb 

berekend in de voorgaande berekening over de verdiepingliggers. Ik bereken 

de verschillende belastingcombinaties per verdieping en kijk naar de minst 

gunstige combinatie of de grootst optredende reactiekracht in punt A. 

Niv~au 11.200. 

De pennanente belasting bedrnagt 22,10 !<NIm. 

De veranderlijke belasting bedrnagt 15,0 !<NIm. 

De puntlast F in dit schema is van de glazen gevd en bedraagt 9.0 kN 

De ligger is in onderstaand schema weergegeven . 

e = 2,5m 



Uitwendig evenwicht : 

IY = 0 ~ R'A + RVb = 1.2·22.1 0·5 + l,S ·15,0·2,5 + 9 = 1 98kN 

LM,o,_" ; 0 ~ R,.· 2.5 -1.2 · 22.10· 5·2,5 -I,S ·15·2,5 ·1,25-9· 5;0 

2,5· R, . ." = 447kN ~ R,,~ = 1 79kN =:> RVA = 19kN 

Op dezelfde manier bereken ik de andere belllStingcombinaties, zoals een 

gelijkmatig verdeelde veranderlijke belasting, en neem de grootste 

reactiekrachten in punt A. Voor de verschillende verdiepingen kom ik op d" 

volgende waarden uit: 

Niveau 14.600: R'A = 19kN 

Niveau 11.200: R,,,, = 19kN 

Niveau 7.800 : R", ; 39kN 

Niveau 4.400: RVA ; 52kN 

Dekniveau 0 : R",; 52kN 

De tolllle puntlast F komt hiermee op 

F = 19 + 19 + 39 + 52 +52 ; 181 kN. 
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DimE'nsionE'l'ing v,m dE' trekstaaf. 

De maximale spanning in de trekstnaftreedt helemaal boven op onder een 

trekkracht van 181 kN, zoals ik in voorgaande berekening heb berekend. 

O'''M = 75kN / mm' I.v.m. ,,,k. 

A = 24\ 3 mm2. Voor een trekstanf met een ronde doorsnede volg1 hieruit 

een stmal van 28 mm , oftewel een trek, taaf met eell diameter van 56 mm 

voldoet hier21an. 

DimE'nsionering van dE' vakwerkliggE'1'. 

Stalen dak 

Pe,manente bdnstingen: 

dnkplnten: 0,15 kN/m2 

constn.ctie: 0,35 kN/m2 

Vernnderlijke belasting: 

sneeuw: 0.56 kN/m2 

De belasting van het stalen dak komt hiermee op 

\ ,2 (0,15 + 0,35)+ 1.5 (0,56) = 1,44 kN 



De vakwerkligger met alle belastingen geschematiseerd 

2300 31000 2300 

Berekenen VAn het maximale moment in d<:lligger: 

De verdeelde dakbelasti.ng levert een moment van 

M = .!.q[' =.!.'l 44 · (35 6)2 = 228kNm 
8 8 ' , 

De puntlast F levert een moment van 

M = 2.3·181 = 416kNm 

Samen leveren zij een maximaal moment van 416 + 228 = 644kNm. 

De val .. weridigger heeft een hoogte van 2,3 meter. 

M..... 644 Ndruk = - - - = - - = -280kN 
h 2,3 

cr~",. = 120N / mm' 

N"""" 280 ·10' 
cr'''1 =-- ~120= ·---

A A 

A =2333 mm2 

Voor de bovenligg~r 7.al dus een prolicl gekozen moeten worden m"t "en 

minimale oppervlakte van de doorsnee welke groter is dan 2333mm2. 

N . = M noL' = 644 = 280kN 
're' h 2,3 

N 280·10' 
il = -' _"_ = _ __ =1191111111' 
• ." " 235 235 

Voor de onderligger zal dus een profiel gekozen moeten wonlen met een 

minimale oppervlakte van de doorsnee welke groter is dan 1191mm2. 

Naast de onder en boven ligger van de vakwerkligger kijk ik ook nog even 

nHAr de diagonaal welke de meeste tn::kkraeht opneemt., de eerste diagonaal 

aan de linker- of .eehterzijde van de vakwerkligger. 

D = V . Jï = (.!. ql + F)Jï mix 2 

D = (~ ' I,44 ·35,6 + 181)Jï = 292kN 

A",._,. = ~i.. = 292 - lO' = 1 243mm2 

235 235 

Voor de diagonaal zal dus et:n profiel geko:lcn moeten worden met "en 

minimale oppervlahe van de doorsnee welke groter is dan 1243mm2. 
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Conclusie / evaluatie. 

Het afstudeerproject is voor mij uiteindelijk een langdurig maar ook leerzaam 

proces geweest. Met het maken van een ontwerp voor een zodanig groot 

programma had ik nog geen ervaring en daardoor ben ik na het vonngeven 

van het concept nog wel eens de rode draad van mijn project verloren. Dan 

wilde ik mijn aandacht nog wel eens vestigen op te kleine aspecten van mijn 

ontwerp, onderdelen die in de omvang van het project nauwelijks opvallen, 

waardoor ik het over licht op het geheel verloor. Hier heb ik veel van geleerd. 

Daarnaast was het leerzaam een ontwerp te maken binnen een vrijwel 

conteÀ110ze omgeving. Hiel1nee hadden we al enige ervaring opgedaan met 

de eerste vingèroefening, het maken van een ontwerp voor een paviljoen bij 

de Serpentinè Gallery, maar toch blijkt het opnieuw een hele opgave. Door 

het bestuderen van de functie en het progranuna is het uiteindelijk moge lijk 

geweest hieruit een vOimgevend concept samen tè stellen. 

Wanneer ik naar het resultnat kijk van mijn ontwerpopgave, en de doelstel

ling een gebouw met een sterke identiteit en herkenbaarheid te ontwerpen. 

denk ik dat ik daarin redelijk ges laagd ben. Het karakter van het woud is naar 

mijn mening in meerdere opzichten terug te vinden in het gebouw waardoor 

de retèrent ie naar dat woud duidelijk herkenbaar is. Er is een gebouw met 

een eigen identiteit ontstaan wat binnen de context van het masterplan , de 

wereldexpo van 2008 in Zaragoza , goed op zijn plaats zal vallen. 

Uiteindelijk is het een leerzaam project geweest waarbij ik me er ook 

van bewust ben geworden dat er nog veelte leren valt. Niet alleen bij het 

vonngeven van een concept en het maken van een ontwerp, mam ook bij de 

uitwerking ervan. Doordat ik mij bij de uitwerk.ing van het project tevens 

enigszins verdiept heb in de detaillering en de constl1lctie van het ontwerp, 

ben ik er achtergekom.::n dat er ook op dat g.::bied nog veel te leren valt. Dit 

afstudeerproject vormt conc\uder.:nd hi\!l1.lit dan ook niel de beëindiging van 

mijn studi.: binnen de architectuur, maar duidt eerder de inleiding ervan aan. 

115 



116 



Literatuurlijst. 

De voornaamste geraadpleegde boeken: 

ArchitectUUI· van instmctie en vermaak, een maatschappij

histol·ische amllyse van de wel·ehltentoonsteUing als didactisch 

vel"Schijnsel (1798 - 1851 - 1970). 

Publicatiebllreau Bouwkunde, TIJD. 1997 

Struktur uml Textur.; Werner Blaser. 1976 

The last nlÎn forests.; Mark Collins. 1990 
Le Corbusie.·: (deas and fomIs.; William J.R. ClII1is. 1986 

Studies in Tectonic Cultun~.; Kcnneth Fralllpton. 1995 

Toyo Ilo 1970-2001.; GA arcllitect. 2001 

'Dat is lII·cbitectuu.·'. Sleutcltcksten uit de twintigste eeuw.; 

Hilde Heynen. 2001 

Het tropisch regenwoud: een ee."Ste kennismaking.; M. Jacobs. 1981 
Radical Tectonics.; Annette LeClIyer. 2001 

25 Jaar Pnradiso.; Lutgard Mutsaers. 1993 

Philip .Johnson's j!lass house.; Toshio Nakalllura. 1998 

Het tJ"Opisdl regenwoud.; Dominique Plouvier. 1992 

100 yeal"S exhibition pavilions.; M. Puente. 2000 

Transpa.·ency.; Colin Rowe and Robert Slutzky. 1997 
O\'CI"spannend sIon I. / DI. 2: Constmeren A; W.H . Verburg. 1993 

Thinking nrchitcctUl·e.; Peter ZlIllIthor. 1998 

De voolllaamste geraadpleegde dictaten : 

Mechanica lI2a/2b/3.; H.J.M. Janssen 

Geinlegreel·d ontwerpen vlln gebouwen inst.11111Iies.; W. zeiler.2005 

De voornaamste geraadpleegde websites: 
www.zichtlijnen.nl 

Vernieuwing van de poppodia in nederland.; los van de Haterd. 
2002 

Meer gevangc:nen in één cd? ; Niek Janssen. 2002 
www.wikipedia.nl 

www.expozal·agoza2008.es 

117 



1 

, 
( \, • 

I 

,i'\ 
1 

) 
1 r 

I 

• 

I. 1 

, 

I 

\ \ , 

l 
1 

t 

I, 1/, ; 

I 

J J 

1 

\ 
\ 

1 
1 
1 

\ 

/ 

\ 



Bijlage 1. Essay over tektoniek en transparantie. 

\ 



Tijdens mijn afstudeeropgave heb ik mij onder andere bezig gehouden 

met het maken van vele stlldiemaqllelles. Hierbij ben ik op zoek gegaan 

naar een karakter in de maquettes wat met mijn ideeën voor een ontwerp 

overeen zou komen, een tropisch woud paviijoen voor de Wereldexpo van 

2008 in Zaragoza. Al snel werd in enkele stJ/diemaquettes m(fn interesse 

gewekt door aanwezige zones waarin een grote mate van transparantie te 

ontdekken viel. Deze zones kenmerkten zich tevens door een vertakkende 

constructie, welke de horizontale en verticale krachten naar defimdenng 

zou kunnen leiden. Om deze nieuwsgierigheid kracht bij te zetten ben ik mij 

in het vooronderzoek van dit essay gaan verdiepen in het begrippenpaar 

tektoniek en tramparantie. Ik ben op zoek gegaan naar de betekenis en de 

mogelijkheden van een grote mate van transparantie binnen een ontwerp. 

Waar liggen de kwaliteiten van een transparant gebouwen hoe zijn deze te 

combineren met een heldere tektonische stl1lctl.lIlr?Hoe kan ik hiermee een 

spannend en dynamisch gebouw creëren wat naar mijn mening ZOII passen bij 

een tropisch woud pavj/foen voor de expo van 2008 in Zaragoza? 

Tektoniek en tJ"anspm·antie. 

Tektoniek. 

Om te kunnen schrijvèn over de tektonische kwaliteiten van een bouwwerk 

of de mate van transparantie binnen een ontwerp is het verstandig eerst de 

begrippen op zichzelf te bestuderen. Wat betekenen de termen tektoniek en 

transparantie precies? Om te beginnen wil me richten op de definitie van het 

begrip tektoniek. Tektoniek is een begrip dat in de loop van de tijd door veel 

architecten en critici is uitgelegd en beschreven maar waarvan een eenduidige 

en heldere betekenis niet zo snel te geven is . Het is mogelijk hier een bele 

opsomming van definities te geven maar liever geef ik een eigen interpretatie 

van het begrip aan de hand van enkele voorbeelden en citaten. Wanneer we in 
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de Van Dale kijken worden er twee betekenissen aan de tektoniek toegekend. 

Allereerst dekt het begrip de leer van de verschuivingen en verplaatsingen 

van de aardkorst. Op deze betekenis wil ik niet dieper ingaan aangezien de 

tweede betekenis, een met een bouwkundig karakter, van meer relevantie 

is met betrekking tot dit essüy. Hierin wordt tektoniek uitgelegd als de leer 

van de architectonische vormen in hun verband met constructie en techniek. 

Omdat deze enigszins vage omschrijving nog op vele manieren uitgelegd kan 

worden wil ik dieper ingaan op deze betekenis en het ontstaan ervan. 

Het begrip tektoniek is ontstaan in de Griekse taal waar het werd afgeleid 

van het woord 'tek1on', wattimmennan of bouwer betekende. Het 

begrip refereert dan nog naar de handwerksman of beeldhouwer die met 

verschillende materialen. met uitzondering van staal, zijn ofhaar werken 

voltooid. In de loop van de lijd evolueert de betekenis van het begrip 

en verandert van een zeer specifieke en fysieke aanduiding, zoals het 

timmerwerk oftimmerambacht, naar een meer algemene en minder scherpe 

omschrijving voor het maken of creëren van objecten, waarbij enige vonn 

van pOëzie zijn intree doel. De rol of invulling van het begrip 'tekton ' wordt 

hierbij langzaamaan ingenomen door de architect of 'architekton', waarbij de 

tenn uiteindelijk een meer esthetische dan constmctieve of technologische 

lading krijgt. 

In 1963 schrijft Eduard Se kier een essay met de titel "Structure, 

Constmction, nnd Teclonics." Hierin maakt hij gebruik van de begrippen 

structuur en constructie om tot een definitie van tektoniek te komen. Hij 

beschrijft hierin structuur als een fundamenteelordeningsprincipe van een 

bouwwerk en constmctie als een nauwkeurige fysieke uiting van dit principe. 

Wanneer een bepaalde structuur in een gebouw, welke een ruimtelijke 

indeling beschrijft, naar een constructie wordt vertaald, ontst1U11 er een 

spel van kracbten en mimtelijke ordening welke niet alleen beschreven 



kan worden door de structuur en constructie zelf. Je zou kunnen zeggen 

dat de som der delen in dit geval meer is dan de losse delen zelf. Voor deze 

meerwaarde die ontstaat, de uiting van de relatie tussen vorm en kracht, kan 

het begrip tektoniek gebruikt worden. Voor een goede tektonische kwaliteit 

van een gebouw geeft deze definitie dus het belang a.1n de werking van 

het gebouw, het spel van de krachten en de ruimtelijke samenstelling, de 

structuur, bloot te geven. 

Naast deze relatie tussen structuur en constructie worden er vaak ook de 

tactiele eigenschappen van een bouwwerk bijgehaald wanneer men het heeft 

over de tektoniek. Deze tactiele eigenschappen betreffen de zintuiglijke 

waarnemingen die door ons lichaam worden opgevangen zoals de intensiteit 

van het licht, duistemis, wannte en kou, het voelen van vochtigheid of de 

geur van de toegepaste materialen. Het gaat hier om alle ontwerpmiddelen 

waa.rmee we de zintuigen kunnen prikkelen, maar waarbij er toch wel een 

hoofdrol is weggelegd voor de materialisering. Het belang van deze tactiele 

eigenschappen in relatie met de tektoniek wordt naar mijn mening duidelijk 

wanneer we gaan kijken na.1r de huid van het gebouw of de bekleding van 

de constnlctie. Om dit uit te leggen maakt Hans Kollhoff hierbij een mooie 

vergelijking met het menselijke lichaam. Zoals onze huid op een subtiele 

manier onze ingewanden en ons skelet verhult, en de precieze werking 

van het lichaam op de achtergrond houdt, zo zou de bekkding binnen 

de architectuur eenzelfde rol kunnen vervullen . Een opeenstapeling van 

zichtbare constructies , installaties en leidingen zou tot een onbegrip en 

vervreemding van de architectuur binnen om:~ samenleving kunnen leiden, 

een architectuur welke a lleen begrepen wordt door bouwkundige specialisten. 

De kunst is om met de bekleding het gebouw een jas aan te trekken wdke 

de precieze werking van alle systemen verbergt, maar wel op een subtiele 

manier de constructie, of het skelet, blootgeeft. Dat met de bekleding van het 

gebouw de constructie uit het oog zou kunnen verdwijnen en de identiteit 

ervan wordt wrborgen, dat met andere woorden de tektonische kwaliteiten 

van het gebouw achteruit zouden kunnen gaan, wordt door Adolf Loos in 

het volgende citaat ontkend: "De mens is bekleed met huid , de boom met 

schors. De bekleding maakt als huid deel uit van het object en is daamlee 

onttrokken aan de willekeur van de vormgeving. De huid heeft een subtiele 

relatie met de constructie. Deze wordt niet nadrukkelijk getoond, maar ook 

niet verhuld. Ze schijnt er doorheen, lenerlijk en figuurlijk. Het doel is het 

herinneren aan de constructie, niet het zichtbaar maken ervan." Op deze 

manier zal er uiteindelijk van een tektonisch samenspel gesproken kunnen 

worden waarb(j verschillende bouwkundige onderdelen als constructie, 

detaillering of materialisering, maar ook bijvoorbeeld de installaties, op vele 

verschillende manieren ingezet kunnen worden, en samenwerken om de 

sociale bouwkundige ruimte te begrenzen. Zoals Kenneth Frampton schrijft 

hebben dan het tactiele en het tektonische samen het velmogen om de naakte 

verschijning van het technische te overtreffen. 
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Transpamntie. 

Om een eenvoudige betekenis van het woord transparantie te geven is nog 

niet zo heel gemakkelijk. In het woordenboek wordt vaak verwezen naar 

een doorschijnend voorwerp of scherm. maar in de praktijk wordt het woord 

al in vele conteJ\1en gebruikt zodat ook bij dit begrip van een eenduidige 

betekenis al moeilijk meer gesproken kan worden. Zo kent het woord binnen 

de grafische wereld bijvoorbeeld vfwk een letterlijke vertaling, mU<lf wanneer 

we spreken van een transparante organisatiestructuur binnen een bedrijf of 

onderneming, dan doelen we eerder op een grote mate van zichtbaarheid. 

Binnen de architectuur zijn we ook zeer bekend met het begrip, we gebruiken 

het regelmatig in beschrijvingen of in een uitleg van een bou\\werk, maar 

gaan echter zelden op zoek naar de echte betekenis ervan. Toch wil ik er hier 

enige aandacht aan besteden zodat het begrip straks in relatie tot de tektoniek 

beter uitgelegd kan worden. 

In 1955 schrijven Colin Rowe en Robert Slutzky een essay over transparantie 

waarin zij diepcr ingru1l1 op de betekenis ervan. Ze maken hierin onderscheid 

tussen een letterlijke vorm van transparantie en een figuurlijke vonn van 

transparantie. De letterlijke VOl"lll van transparantie kan als een bepaalde 

hoeveelheid materie gezien worden, zoals een glazen wand of object. Deze 

vorm komt overeen met de beschrijving in het woordenboek. Figuurlijke 

transparantie betreft echter een organisatie. Om dit onderscheid uit te leggen 

en begrijpelijk te maken grijpen Rowe en Slutzky terug op de schilderkunst 

omdat uit de kubistische schilderijen waarschijnlijk ons gevoel voor 

letterlijke en figuurlijke transparantie is afgeleid. Door een vergelijking van 

twee vroege kubistische doeken te maken, waarin deze tweedeling lijk1 te 

ontstaan, kan dit verschil aangetoond worden. Voor deze vergelijking gaan 

we kijken naar een enigszins afwijkend schilderij van Picasso, The Clarinet 

Player, en een typisch schilderij van Braque, The Portugese. In beide doeken 
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kunnen we een soort van piramideachtige vonn tegen een achtergrond 

ontdekken maar de opzet van beide schilderijen verschilt wezenlijk. 

In het schilderij van Picasso zijn figuren geschilderd in combinatie met een 

soort grid van onderbroken horizontalen en verticalen. De figuren en het 

grid lijken in één vlak te vallen waardoor ze samen bijna één figuur vonnen . 

Deze figuur is met strenge lijnen aangezet. voorzien van sterke contouren en 

bijna onafhankelijk van de achtergrond weergegeven, waardoor de kijker het 

gevoel krijgt dat deze enigszins transparante figuur los staat van de ruimte 

erachter, de achtergrond. Door deze letterlijke transparantie wordt een soort 

van oppervlakkige diepte gecreëerd waarbij de kijker af en toe de compositie 

herdefinieert en zich bewust wordt van het gebrek aan echte diepte in het 

schilderij . Het schilderij is eigenlijk maar opgebouwd uit twee lagen. 

Braque maakt gebruik van een meer ontwikkeld en vervlochten grid van 

horizontalen en verticalen. Deze lijnen en binnengedrongen vlakken creëren 

op zichzelf al een soort van ondiepe mimte. De kijker is hier slechts beetje 

bij beetje in staat deze mimte te bekijken en onderzoeken, waarin de figuren 

vervolgens langzaam vormen aannemen. Het schilderij laat zich moeilijker 

lezen en lijkt voor meerdere interpretaties vatbaar. Het grote verschil met 

Picasso is hierbij dat grid en figuur onafhankelijk van elkaar te lezen zijn, ze 

staan meer los van elkaar. Hierdoor ontstaat een ander soort mimtelijkheid, 

een ruimtelijkheid waarbij gTid, figuur en achtergrond niet samensmelten in 

één vlak of achter elkaar worden geplaatst, maar samen een meer dynamische 

compositie vormen. Rowe en Slutzky spreken hier van een figuurlijke 

transparantie. 

In de vergelijking van deze twee schilderijen komen belangrijke kenmerken 

van letterlijke en figuurlijke transparantie naar boven, kenmerken welke we 

regelmatig aantreffen in veel moderne schilderijen van de afgelopen vijftig 
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jaar. Samengevat, wordt hierin letterlijke transparantie va..1k geassocieerd 

met een doorzichtig object op de voorgrond waarachter een veelal diepe 

werkelijkheidsgetrouwe ruimte, terwijl bij figuurlijke transparantie de 

kunstenaar vaak op zoek gaat naar een gelede presentatie van objecten in een 

ondiepe geabstraheerde mimte. 

Wat heeft dit nu te betekenen voor de term transparantie binnen de 

architectuur? Daar waar binnen de schi Iderkunst de derde dimensie 

alleen gesuggereerd kan worden, kan deze binnen de architectuur juist 

niet onderdrukt worden. Door de toevoeging van deze derde dimensie 

kan letterlijke transparantie gemakkelijk verkregen worden, deze kan 

vertaald worden naar een transparant of doorzichtig materiaal. Figuurlijke 

transparantie is moeilijker uit te leggen en wordt daa.rdoor in teksten 

en discussies over architectuur vrijwel nooit gebruikt. Omdat het een 

interessante kijk op composities kan opleveren wil ik toch proberen hier in 

het kort de betekenis ervan voor de architectuur duidelijk te maken. 

In hun essay over transparantie maken Rowe en Slutzky een analyse van 

de villa van Ie Corbusier in Garches waarin zij vertellen hoe de figuurlijke 

transparantie hierin bereikt wordt. De kern hiervan z ijn vijf verticale lagen 

welke achter elkaar zijn geplaatst en vier horizonta le lagen welke het gebouw 

doorsnijden. Hierdoor ontstaat een ruimtelijk grid. Elke laag heeft vervolgens 

zijn eigen openingen en vorm waardoor deze niet alleen zichzelf presenteerd 

maar ook fragmenten van de achterliggende ruimte en andere lagen laat 

zien. Rowe en Slutzky vertellen hierbij dat de realiteit van de diepe ruimte 

in continue tegenstrijd is met de onderbreking van de ondiepe ruimte . Door 

de spa.nning die hierdoor optreed kan de compositie op vele verschillende 

manieren geïnterpreteerd worden en is het mogelijk het gebouw keer op keer 

opnieuw te lezen. Het gebouw krijgt een bepaalde mate van abstractie in zich. 

In andere woorden gaat het hier om de gelaagde ruinde, welke gedefinieerd 
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wordt door aanwezige vlakken of hun denkbeeldige projecties, waarbij de 

waameming of ervaring ontstaat van de nauwkeurig omschreven ruimte 

welke continu in conflict is met de indirecte, meer denkbeeldige ruimte. 

Om het basisprincipe van deze figuurlijke transparantie helder uit te 

kunnen leggen zal ik nog een eigen voorbeeld geven. Wanneer we twee 

balken diagonaal in elkaar schuiven en deze halverwege de verplaatsing 

fixeren, krijgen we een compositie waarin we drie volumen kunnen 

ontdekken. Op dit moment zouden we de compositie kunnen lezen als 

bijvoorbeeld twee in elkaar geschoven volumen van hout en staal. Hierbij 

ontstaat een derde volume in de overlapping van de twee met een nog 

ongedefinieerd karakter. Dit resultaat zouden we nu kunnen beschouwen 

als een compositie met een zeer geringe mate van figuurlijke transparantie. 

We lezen de twee balken als zelfstandige vollllnen doordat ze verschillende 

materialen bezitten en daalmee e Ik hun eigen identiteit kennen. Alleen 

het volume in de overlapping is voor meerdere interpretaties vatbaar. 

Wanneer we vervolgens de compositie als één continu volume zouden 

beschouwen en vanuit eén materiaal gedacht, wordt de mate van figuurl ijke 

transparantie groter. In het tok1alvolume kunnen we nu de denkbeeldige 

vlakken doorzetten van de oorspronkelijke balken waardoor de continue 

ruimte voor meerdere interpretaties vatbaar wordt. Deze ruimte laat zich 

nu op meerdere manieren lezen, als eén continu volume, als twee in elkaar 

geschoven balken of als drie geschakelde volumen. Hierin ligt de kern van 

de figuurl~ike transparantie. Vervolgens gaat het er om deze compositie zo 

samen te stellen dat de ruimtelijke relaties bijna onleesbaar worden, dat de 

hiërarchie van de ontstane ruimten als het ware verdwijnt. Het is niet meer 

duidelijk of bepaalde delen van de ruimte toegekend moeten worden aan 

het totaal volume, of aan een van de kleinere volumen. Hierdoor wordt de 

abstractie groter en nemen de interpretatiemogelijkheden toe. Generaliserend 

zouden we kunnen stellen dat figuurlijke transparantie ontstaat, daar waar er 



Stilleven en villa Garehes van Le Cortlusier. 
Niet alleen in zijn gebou.......en maar ook in zijn 
schilderijen komt de gelaagdheid, volgens de 
kubistische traditie. terug. 
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locaties in de ruimte toegek.:nd kunnen worden a,ln twee of meer refererende 

systemen, daar waar de toekenning ongedefinieerd is en de keuze voor 

toekenning altijd open blijft . 

Tektoniek en transparantie. 

Hoe is het nu mogelijk om aan de hand van deze twee begrippen een 

spannend en dynamisch gebouw te ontwerpen met toch een helder 

gedefinieerde structuur? Om dit uit te kunnen leggen wil ik een gebouw 

beschrijven waarvan ik van mening ben dat deze aan een aantal belangrijke 

voorwaarden voldoet die nodig zijn om een dergelijk gebollw te ontwerpen, 

dit is de Sendai Mediatheek van Toyo Ilo in Japan. De Sendai Mediatheek is 

.:en winnend prijsvraag ontwerp van Toyo 110 voor een mediatheek in de stad 

Sendai. 

Vanaf het begin van de opgave hebben de ontwerpers zich bezig gehouden 

met het uitkleden en analyseren van programma 's en concepten van 

traditionele musea, bibliotheken en andere openbare instellingen. Het 

doel was deze te herstructureren in éen nieuw multimediacomplex. Het 

voorstel is een transparant gebouw dat bestaat uit zeven verdiepingen, wat 

uitgelegd zou kl1nnen worden als een stapeling van zeven verschillende 

gebouwen op elkaar. De onderlinge relaties tussen de verdiepingen zijn 

volkomen vrij waarmee ILo het gebouw een karakter mee wilde geven van 

een 'media-convenient store'. Op de begane grond vinden we een receptie, 

café en winkel, de tweede en derde verdieping huisvesten een bibliotheek 

en verscheidene leesruimten, de vierde en vijfde verdiping zijn gereserveerd 

voor tentoonstellingen en op de zesde verdieping vinden we een kleine 

filmza.11, een bibliotheek voor filmmateriaal en verschillende vergaderruimten 

en administratieve ruimten. 
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Wanneer we het gebol1w nu gaan ontleden zouden we een onderverdeling 

kunnen maken uit drie basiselementen, de horizontale schijven, de verticale 

buizen en de huid, of de gevel van het gebouw. De verticale buizen, ' tubes' 

genaamd, welke van beneden tot boven doorlopen en zo het gehele gebouw 

doorgronden, zijn de belangrijkste structurerende elementen. Zij vormen 

niet alleen de constructie, welke de horizontale en verticale krachten 

afdraagt naar de fundering, maar vormen ook verticale distributiekanalen, zij 

herbergen de energie- en informatiestromen van licht, lucht, water, geluid, 

beweging en andere stromen. Als bomen rondom een open plek in een bos 

geven zij strucn,ur a,ln de ruimte op een zeer vrije en ongedwongen manier. 

In totaal zijn het dertien kokers wa,1rvan de groots te op de vier hoeken van 

het gebouw zijn geplaatst, deze verzorgen de verticale routing in het gebouw 

middels trappen en liften. De andere negen kokers zijn enigszins willekeurig 

geplaatst en verzorgen de andere benodigde verticale verbindingen. Doordat 

de rest van het gebouw zeer open van karakter is, zijn de kokers in staat 

in alle vlijheid de werking van het gebouw, het spel van de krachten en de 

ruimtelijke samenslelling, de structuur, bloot te geven. Hiermee zouden we 

dus kunnen spreken van een goede, zo niet uitstekende, tektonische kwaliteil 

van de kokers als dragers, zowel constructief als structurerend, van het 

gebouw. 

De ruimte rondom de kokers wordt door Ilo gezien als een vlo.:iende ruimte, 

vergelijkbaar met een vloeistof als water welke vermengd wordtl11et de lucht, 

het licht en andere energiestromen. Hierbij is het interessant te vertellen hoe 

/to nadenkt over ruimte, hij vertelt hierover dat hij dat waarschijnlijk op 

een andere manier doet dan de meeste westerlingen in Europa. Hij heeft de 

indruk dat wij ruimte eerdere zien als de ruimte in een uitgeholde rots, een 

denkbeeldig vollllne begrenst door objecten of voorwc:rpen. Toyo Ilo is echter 

meer geïnteressc:erd in de leegte, het vacuüm, de ruimte als het onbegrensde. 

Hij is ec:rder geïnteresseerd in de leegte tussen twee kolommen, ofwarmeer 

Afb. rechts. 
Sendal Medlatheque 
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iemand twee woorden uitspreekt in de leegte tussen die twee woorden. 

Voor het gebouw betekent dit een letterlijke vel'h1ling naar een plattegrond 

zonder veel wanden of andere pel1l1anente ingrepen, het interieur definieert 

de plattegrond. Voor Ho moet iedereen de mogel~ikheid hebben zijn of haar 

eigen pad te volgen, daar te gaan waar de nieuwsgierigheid hem of haar naar 

toe leid. Wanneer honderd mensen het gebouw bewandelen zijn er dus ook 

honderd verschillende paden aanwez ig. Om deze paden te sturen, begTenzen 

of op de een of andere manier in te kaderen gaat tegen de natuur van de 

mens in. In de Sendai Mediatheek zijn natuurlijk ook de vaste ruimten en 

mimten met een strenger programma van eisen aanwezig zoals de filmzaal, 

de vergadernlimten of de tentoons tellingsmimten. Waar Ilo echter meer in 

geïnteresseerd is z ijn de zogenaamde 'blank spaces', de ruimten die in de 

11I0deme architectuur vaak benoemd worden als foyers, gangen of entrees, en 

de manier waarop hierbij zoveel mogelijk programma en ruimte betrokken 

kan worden. Hierdoor ontstaan grote open ruimten waarin de mensen zich 

vrijer kunnen bewegen en waarvan in de toekomst de mogelijkJleden en 

variaties groter 7.ijn. 

Dat brengt ons op het volgende begrip betreffende de transparantie in het 

gebouw. Om deze leegte en continuïteit van mimte te bereiken maakt Ilo 

dankbaar gebruik van de letterlijke transparantie. In het gebouw zijn maar 

een gering aantal wanden aanwezig en wordt de indeling voor een groot 

deel bepaald door het interieur. A lIeen op de vierde verdieping zijn een 

groot aantal permanente wanden aanwezig om de tentoonstellingruimten 

te organiseren, op de vijfde verdieping ook maar hier zijn de wanden 

gemakkelijk te verplaatsen. Ho maakt veel gebnrik van half doorzichtige 

gordijnen en glazen wanden om de nodige functies te scheiden. Ook de gevel 

kenmerkt zich door een grote mate van letterlijke transparantie, er is veel glas 

toegepast in combinatie met prints en half doorzichtige materialen, onder 

andere om de nodige zonwering te verkrijgen. Deze letterlijke transparantie 
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geeft de ruimte aan de constmctie en het interieur om het gebouw vorm te 

geven. Slechts als een subtiel mem braam legt ze accen ten daar waar ze nodig 

zijn. 

Figuurlijke transparantie is nauwelijks tenrg te vinden in dit gebouwen dat 

is niet zo heel gek., dit is namelijk te wijden aan de opva tting van Ilo over 

ruimte . Daar waar bij spreekt over de leegte waarin hij geïnteresseerd is 

en die hij wil bereiken, laat hij de ruimtelijkJleid, welke bij de figuurlijke 

transparantie gecrel!erd wordt, niet toe. Om ruimtelijke relaties, die 

gesuggereerd worden binnen de fi guurlijke transparantie, mogelijk te maken 

zijn begrenzingen van ruimten of volumen nodig. Hierdoor verdwijnen 

de leegte van de nrimte en het vacuüm ervan. Daardoor za l Ilo, overigens 

in al zijn gebouwen, waarschijnlijk nooit gebmik maken van figuurlijke 

transparantie. Dit is geen kritiek op het gebouw of de architect zelf, maar 

binnen de vraag die ik mij voor dit essay gesteld heb, de zoektocht naar een 

bepaalde ruimtelijkJleid en dynamiek., zou ik hier toch even verder moeten 

kijken. 

Als antwoordt op de vraag hoe een spannend, dynamisch en transparant 

gebouw te creëren, zal ik daarom op dit punt afwijken van de Sendai 

Mediatheek. Ik denk dat figuurlijke transparantie, zoals beschreven door 

Rowe en Slutzky, namelijk uits tekend bij zou kunnen dragen aan de 

dynamiek en spanning in een gebouw. De vraag is alleen hoe deze figuurlijke 

transparantie te introduceren? Hoe is het mogelijk nieuwe nrimtelijke relaties 

te leggen zonder de heldere s tructuur en letterlijke transparantie van het 

gebouw aan te tas ten? Het antwoord hierop kunnen we vinden wanneer we 

een vergelijking zouden maken met de ana lyse van Rowe en Slutzky van 

de villa van Ie Corbusier in Garches. We zouden kunnen zeggen dat het 

vrijwel onmogelijk is om in horizontale richting nrimtelijke relaties a.1n 

te brengen zonder de letterlijke transparantie. het open karakter vall het 



gebouw of de heldere structuur. welke georganiseerd wordt door de kokers, 

aan te tasten. In de verticale richting is het echter wel mogelijk enige mate 

van ruimtelijkheid aan te brengen. Hiervoor zouden we openingen in de 

vloeren moeten aanbrengen en de vorm ervan gaan veranderen. Hierdoor 

gaan de vloeren niet alken zichzelf presenteren maar ook fragmenten van de 

onder- en bovenliggende ruimten en lagen. Zoals Rowe en Slutzky vertellen 

ontsta.1t dan de realiteit van de diepe ruimte welke in tegenstrijd is met de 

onderbreking van de ondiepe ruimte, er ontstaat een gelaagde ruimte. Er kan 

dan een waarneming of ervill'ing ontstaan waarbij de nauwkeurig beschreven 

directe ruimte continu in conflict is met de indirecte denkbeeldige ruimte. 

Hierdoor zullen nieuwe ruimtelijke relaties ontstaan welke het gebouw 

een grotere dynamiek geven en waarbij de abstractie in enige mate. of met 

andere woorden de figuurlijke transparantie, toe kan nemen. Op deze manier 

zal het uiteindelijk mogelijk moeten zijn een gebouw te ontwe.pen waarbij 

de verticale gevel- en scheidingswilllden een grote mate vanleuerlijke 

transparantie bezinen, de vloeren het geheel vorm geven en ruimtelijke 

relaties aanbrengen en de constructie ingezet wordt als structurerend element. 

Het resultaat hiervan moet kunnen leiden tot het spannende en dynamische 

gebouw waamaar ik uiteindelijk op zoek ben. 
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Bijlage 2. Analyses diverse Poppodia. 

I 



Poppodia 

Van rebels paradijs naar onderscheidende ontmoetingsruimte voor de stad . 

Sinds tien jaar schieten in Nederland de nieuwe poppodia als paddestoelen 

uit de grond. Oorspronkelijk gehuisvest in oude fabriekszalen, boerderijen 

en kerken verschijnen nu in diverse steden op prominente locaties heuse 

poptempels, veelal ontworpen door sterarchitecten. Het einde van deze 

bouwwoede is nog lang niet in zicht; er zijn momenteel ruim zeventig van dit 

soort podia met bijna allemaal ver- of nieuwbouwplannen. Waar komt deze 

vernieuwingsdrang vanda<tn? 

Om die vraag te beantwoorden moeten we kijken naar een omslag in de 

geschiedenis van de popmuziek. Popmuziek in Nederland heeft zich namelijk 

de afgelopen decennia getransfomleerd van een in aanvang rebels vermaak 

voor jongeren, beginnend in de jaren vijftig met de opkomst van de rock- 'n

roll, tot een popcultuur die zich uitstrekt tot ver buiten de muzikale paden. 

Deze omslag vraagt om een nicuw soort gebouwen waar architecten vernieu

wende concepten op los kunnen laten. 

Popmuziek is sinds het begin steeds nauw verweven met jeugdcultuur. 

Vanaf het eind van de jaren zestig tot in het tijdperk van de krakersbeweging 

gedurcnde de jaren tachtig werden oude fabriekspanden, verlaten boerderijen, 

gekraakte herenhuizen en leegstaande loodsen in gebruik genomen voor pop

concerten. Namen als 'De Azijnfabriek' en 'Het Burgerweeshuis' herinneren 

aan de oorspronkelijke functie van die gebouwen; andere locaties werden 

'Paradiso', 'Doornroosje ' of 'Nirwana' genoemd, als teken van de gedroomde 

paradijzen die hippies er hoopten te vinden. De nieuwe gebruikers keerden 

z ich af van de gevestigde orde en dat is sindsdien altijd om de jongerencentra 

heen blijven hangen: broeinesten van tegencultuur. lvluziek speelde daarin 

een hoofdrol. Latere muzikale stromingen zoals punk, reggae en new wave 

bevestigden dat rebelse karakter. 
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In de laatste decennia is er echter iets veranderd waardoor poppodia moeten 

gaan protèssionaliseren, zowel qua organisatie, publieksvoorzieningen, 

faciliteiten a ls huisvesting. Dat heeft te maken met een a<tntal veranderingen 

in zowel de popcultuur als maatschappelijke veranderingen. 

Zo is ten eerste de behoefte om te rebelleren tegen de gevestigde orde 

verminderd. De rebellenclub van toen is ouder geworden en tegendraadse 

uitingen worden nu veel meer geaccepteerd in een breder veld van de samen

leving. De jongeren van nu z ijn vooral consumentcn die waar voor hun geld 

willen. Ze betalen vaak een redelijk hoog bedrag voor een bezoek aan een 

concel1 en daarvoor willen ze niet meer in een schuur staan, ze willen goede 

voorzieningen. 

Ook z~in het niet a lleen jongeren waarvoor de poppodia programmeren. De 

meeste podia programmeren voor publiek van 14 tot 75 jaar, waarbij het 

accent ligt tussen pakweg 18 en 38. Maar ook veertig- en vijftigplussers zijn 

concertbezoekers. Het publiek is gegroe id van muziek voor jongeren naar 

muziek voor iedereen, van alle leeft ijden en alle culturele achtergronden. 

Bands ste llen ook steeds hogere eisen aan de voorz ieningen. Ze toeren korter 

en de gages worden hoger. Bij de keuze voor een zaa l spelen de capaciteit 

van de zaa l, de uitstraling van het gebouw, en het niveau van de faciliteiten 

een steeds belangrijkere ro l. Artiesten willen goede kleedkamers , een ruim 

podium, goede akoestiek, een goede ge luids- en lichtinstallatie. Als de be

staande podia w illen kunnen blijven concurreren op nationaal en internation

aal niveau dan zullen ze verder moeten professionaliseren . Nie uwbouw is dus 

een must om mee te blijven doen . 

Gemeenten zijn ook gaan inz ien dat poppodia een zinnige soc iale en culturele 

functi e vervullen. Er wordt dan ook steeds meer subs idie verstrekt. Poppodia 

z ijn ware ontmoetingscentra geworden die de steden a.1 nvltllen met verschil-



knde activiteiten en stedelijke voorzieningen. 1vluziek is de kemactiviteit, 

maar dus lang niet het enige meer waar de poppodia zich mee bezighouden. 

De programmering bestaat lIit live muziek., dance-avonden, kleinschalig 

theater, stand-up comedy en film. Daamaast organiseren zo ook het beheer 

van repditiemimtes, opnamestudio 's of zelfs een fitnesscentmm. Ze exploi

teren cafés of restaurants, ze tàciliteren live-uitzendingen van de regionale 

of lokale omroep. Ze organiseren politieke discussies. literaire avonden en 

modeshows, of ze hebben een eigen galerie waar ze beeldende kunst ten

toonstellen. Ze zijn veelmeer dan alleen concertpodium. ze zijn vooral ook 

activiteitenccntmm en ontmodingsplek in de stRd. In de architectuur komt dit 

idee dan ook tot uiting doordat veel van de nieuw gebouwde poppodia mid

dels transparantie een relatie aangaan met de OlTIlingende slad. 

Poppodia worden meer en meer gerespecteerde culturele voorzieningen. De 

vele nieuwbouwplannen zijn daar de uitdmkking van. De vraag is alleen: 

hoe bouw je een poppodium? Zoals je bij het ontwerpen van een the,lIer kunt 

terugvallen op een historie van bouwen, zo kun je dat nog niet bij poppodia. 

Je kunt e~n theater baseren op wat al bestaat. Er zijn gegevens, normen en 

criteria te vinden over alles, van de opstelling van de stoelen tot enlTlet de 

dimensionering van de toiletten . Bij poppodia bestaat die traditie niet. Dus 

vanuit welke visie vertrekje? 

Vaak was het uitgangspunt bij het ontwerp voor een nieuw poppodium om 

dat wat er al is beter k faciliteren. Met de verbetering van akoestiek., luchtbe

handelulg, geluidsisolatie. publieksvoorz ieningen, logistiek., enzovOOl1 

werd dan een enorme sprong vooruit gemaakt. Het feit dat poppodia vele 

verschillende activiteiten moeten herbergen vraagt echter om een nieuw soort 

gebouwen. Daarvoor zijn experimenten nodig wa.arbij gezocht zou moeten 

worden naar meer openbaarheid, multifunctionaliteit en Rexibiliteit. 

Flexibiliteit houdt in dat ze tlexibel in te richten zijn qua ge.luid en lichtp-

lan, en in korte tijd omgebouwd kunnen worden van live concel1zaal naar 

discotheek. Ze moeten zowel een theatergroep kunnen programmeren waarbij 

een intieme sfeer gecreëerd wordt als mimte kunnen bieden voor doe grote 

concerten van bekende bands. 

Een voorbeeld van Rexibiliteit. die in een aantal poppodia te zien :t.ijn, zijn 

beweegbare balkons waardoor de zaal op meerdere manieren kan worden 

ingedeeld, bij voorbeeld met een podium in het midden. Verder zijn de 

meeste nieuwe podia zo ontworpen dat ze geschikt zijn voor festivals en 

dergelijke waarbij meerdere zalen tegelijk een continu programma draaien. 

Ook wordt er nu geëxperimenteerd met vernieuwende ideeën zoals beweeg

bare puhlieksbmggen en mobiele tribunes. De uitzonderlijke archit.:duur 

van MEZZ is zo ook een voorbeeld van vernieuwing. net als de e:-.1reem 

kleine afstand daar van het publiek tot bet podium. Er zijn details zoals in dc 

nieuwe Etrenaar. waar bruggen bovenin de grote zaal aans luiten op de stillen 

zijbruggen en op de artiestenfoyer. AI1iesten kunnen daardoor ongemerkt van 

bovenaf een kijkje nemen in de zaal, terwijl dezelfde bruggen function eel 

zijn voor techniek en veiligheid. 

Met de omslag in de popcultuur van rebelse beweging naar professionele 

organisatie wordt een behoefte gecreëerd voor een nieuw soort gebouwen. 

Gebouwen die zich profileren in de stad en een aanvulling zijn op de stedeli

jke voorzieningen van de stad . Het zijn de nieuwe openbare mimten van de 

stad waar verschillende groepen stedelingen hun plek moeten kunnen vinden. 

Deze nieuwe gebouwen bieden architecten een uitdaging om te zoeken naar 

vernieuwende concepten en ideeën waanllee de poppodia zich kunnen onder

scheiden in de concurrerende markt. 
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013 - Tilburg - Beothem Crouwel Architekteo 
ontwerp/bouw: 1994/1998 

013 staat min of meer bekend als Nederlands eerste popcentrum. De 

popmuziek kende nog geen eigen gebouwtype. Hèt is eigenlijk een gebouw 

met diverse zalen voor verschillende uitvoeringsprakrtijken, oefenruimten en 

opnamemogelijkheden. Dit alles op een strategische plaats in de binnenstad . 

013 staat ten dienste van 3 stichtingen met allen hun raakvlakken met 

popmuziek. Waar deze eerst afzondelijk gehuisvest waren zitten ze nu in 

één gebouw waal;n publieksruimten zijn gecmbineerd met private ruimten. 

Er zijn gescheiden circuits voor enerzijds het publieke en anderszijds de 

artiesten en de werknemers. 

Programmagegevens: 

Groolle : 6400 m2 bvo 

- Grote zaal : 2200 pers. 

(g1'ootste zaal in NL: podium I Ox 15 mtr) 

- Kleine zaal : 350 pers. 

- clubruimte : 150 pers. 

verder o.a. : 

studio, oefenruimten, giftshop, muziekcafé, kantoren en fietsenstalling voor 

440 fietsen. 



Legenda: 

_ zalen 

café 

fOyer 

oefenruimte/studio 

verkeérsruimte 
_ toiletten 

_ kantoor 

_ techniek/opslag 
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Tagrijn - Haarlem - Architecten Cie 
ontwerp/bouw: 2006/2007 

Popodium Tagrijn ligt op een markant locatie in Hilversulll op loopafstand 

van NS station en een belangrijke kruising in het binnenstedelijk netwerk. 

Het programma van het podium wordt gekenmerkt door twee hoofdfuncties: 

de gTote zaa l en het muziekcafé. De grote z<1<11 heeft een gesloten karakter en 

het muzi ekcafé juist een heel open. 

U itgangspunt voor het ont werp is om de verkeersruimten en de 

ondersteunende functies als een buffer om de grote zaal en het muz iekcafé 

heen te leggen. Hierdoor wordt de geluidsisolatie naar de omgeving efficient 

gerealiseerd. 

Het gebouw heeft een bvo van 2800 m2 verdeeld over 6 verdiepingen. 

De grote zaa l is 600 vierkante meter en heeft een uits.:huifbare tribune (zaal 

ook geschikt voor 149 stoelen). 

Verder zijn er diverse oefenruimten, een café. kantoren en een fietsenstalling. 



" " .. 

• . .. \ 

• 
Legenda: - za len - café 

foye r - oefenruimte/studio 

verkeersruimte 
.=~ 

toiletten "'". ....' - kantoor - '-'----- techniek/opslag 
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Effenaar - Eindhoven - MVRDV 
ontwerpfbollw: 200012005 

De Effenaar was sinds 1971 gehuisvest in een voonnalige linnenfabriek. 

aanvankelijk was hte een open jongerencentrum gericht op maatschappelijke 

en politieke activiteiten. In de loop der jaren zijn de doelstellingen in de 

ijskast gezet en verdween de sociaal-culturele inzet naar de achtergrond. 

De Effenaar ging over op hte programmeren van muziek en wi lde door het 

verbrden van het aanbod diverse publieksgroepen gaan aanspreken. 

De Effenaar word nu gezien als een alternatieve uitgaansgelegenheid met een 

attractieve programmering van dance en hiphop. 

Vanwege de eisen van uit het Bouwbesluit is men in 2005 begonnen met 

nieuwbouw. 

Het nieuwe gebouw dient ook onderdak te unnne beiden aan zowel massa's 

van verschillende omvang als ook groepen behorend tot verschillende 

subculturen. 

Het gebouw vormt een introverte container die aan de buitenzijde niets laat 

zien van de aciviteiten in de zalen. Alle onderdelen van het programma 

hebben hun optimale omvang gekregen en zijn rondom de grote zaal 

gegroepeerd. 



Legenda: 

za len 

ca ti\ 
foyer 

_ oefenl"uimte/sludio 

wrkeersnlimte 
_ toiletten 

_ kantoor 

techniek/opslag 
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't Paard vaD Troje - Den Haag - O.M.A. 
commissie/bouw: 1995/2003 

Het Paard van Troje zijn twee klass ieke voonnalige panden op een 

belangrijke as in hte centrum van Den Haag. 

Vroeger diende dit pand als centrum voor alle Haagse jongeren die behoefte 

hadden aan hulp of advies. Er waren actiegroepen en er was inspraak, die 

geregeld werd via een bezoekers vereniging en een bezoekersraad, waarvan 

afgevaardigden zaten in het bestuur van het Paard. 

De uitgaansgelegenheid bestaat sinds 1972. Tal van popartiesten hebben 

opgetreden in het Paard, zowel uit binnen- als buitenland . Het accent lag 

daarbij op kwaliteitspop ( ' niet-commercieel ' ). Daarnaast waren er theater- en 

filmvoorstellingen. Een middelgroot podium bleek in de jaren negentig hard 

nodig voor de vele popacts die Nederland kende. Tussen 1999 en 2003 werd 

het pand verbouwd. 

Het programma omvat twee zalen (300 en 1100 bezoekers), lobby, kantoren , 

café, back$tage gebied, tentoonstellingsgebied en technische faciliteiten . 



Legenda: 

_ zalen 

café 

foyer 
_ oefenrllimte/stlldio 

verkeersruimle 
_ to ile tten 

_ kantoor 

_ teclmieklops lag 
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Metropool - Hengelo - Benthem Cr'ouwel Al'chitecten 

ontwerplbouw: 2006/ -

Nieuw te bouwen pop- en cultuurpodium in het hart van de st.1d Hengelo. 

Hel poppodiullJ biedl de mogelijkheid lol het geven van openluchlconcerten. 

De weslgevel heeft een luifel aan de foyer op de eersle verdieping. Door de 

glazen pui plaatselijk open Ie kunnen schuiven, kan er een buiteupodium naar 

het plein gecreëerd worden. 

De belangrijkste ruimten in hel gebouw zijn: grote zaaL kleine zaal ; grand 

café; popoefenruimts met opnamestudio; kantoren en ondersteunende 

functies. 

Bij de hoofdopzeI van het gebouw spelen de volgende uitgangspunten een 

belangrijke rol: 

- De zalen moeten los van elkaar geprogrammeerd kunnen worden. Vanuit 

de foyer worden de grote zaal, de kleine zaal ~n het grand café ontsloten. Bij 

evenementen kunnen de bezoekers vrij tussen de publieksruimtes circuleren, 

- Een duidelijke scheiding tussen de publieksruimIe en de ruimtes voor 

medewerkers en artiesten in het gebouw, 

- Het maken van geluidsbuffers tussen de zalen, alsook een dubbele gevel en 

dakconstructie om de geluidsproductie naar builen te beperken, 

- Het gebouw moet een open uitstraling naar buiten hebben. 

- De verbinding tussen de podia en de laad- enlosvoorzieningen moeten k0l1 

zijn. 



Legenda: 

zalen 

care 
foyer 

_ oefenruimte/studio 

verkeersruimte 
_ toilenen 

kantoor 

techniek/opslag 
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Patronaat - Haarlem - Diederendirix Architecten 
ontwerplbouw: 2000/2005 

De opdracht betreft de nieuwbouw van een poppodium op een 

binnenstedelijke locatie te Haarl em. Op de oorspronkelijke locatie van het 

patronaat, dat in de loop der tijd volledig is ingebouwd, is een nieuw (en 

groter) programma gereal iseerd. 

De problematiek van de locatie en het prograrilllla zijn omgevormd tot 

de mimteluke dragers van het plan. Enerzijds de stapeling van de zalen. 

De grote zaal is opgetild naar vloerniveau I met daaronder de kleine zaa l 

vloemiveau -I , waartussen de foyer is gepositioneerd. Anderzijds is de 

afhandeling van het laden en lossen opgelost door een "straat" door het 

gebouw te realiseren waarbij de logistiek de ruimtelijke en programmatische 

beleving van de ruimte bepaalt. 

Grote Zaal; 

afmeting: 13,50 x 18,50 mtr; vrije hoogte 7,40 mtr 

balkon I: 4,80xl8.50 mtr; balkon 2: 5,20 x 13,50 mtr 

podiumafmeting 12 x 7 mtr; hoogte 1,34 mtr; vrije hoogte 6 mtr. 

capaciteit 950 bezoekers 

Kleine zaat: 10,50 x 13.0 mtr; vrije hoogte 5.62 mtr 

balkon: 3,50 x 10,50 mtr 

podiumafmetiJlg: 3,50 x 7,50 I11tr; vrije hoogte: 4,03 mtr 

capaciteit: 80 stoelen of 250 bezoekers 
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Legenda: 

_ zalen 

_ café 

foyer 

oefenrllimte/silldio 

verkeersrllimte 

toiletten 
_ kantoor 

_ techniek/opslag 
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Grootte van de zalen 

Opmerking: voor de zalen van poppodia geldt als regel: volume circa 4 m3 /persoon 

013 - Tilburg 

hoogte zaal: 10 mtr 

totaal oppervlak grote zaal: 650 m2 

aantal bezoekers: 180 personen 

t:,cor podiull1lzaal: 0.28 

hoogte zMI: 7 mtr 

totaal oppervlak kleine zaal: 160 m2 

aantal bezoekers: 40 personen 

factor podium/zaa l: 0,25 
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" Paard - Den Haag 

hoogte zaal: 10 mtr 

totaal oppervlak grote zaal: 420 1112 

aantal bezoekers: 125 personen 

facor podiumJzMI: 0,29 

hoogte zaa l: 6 mtr 

totaal oppervlak kleine zaal: 170 m2 

aantal bezoekers: 50 personen 

factor podium/zaal: 0,29 

Effenaar - Eindhoven 

hoogte zaa l: 10 mtr 

totaal oppervlak grote zaal: 590 m2 

aantal bezoekers: 160 personen 

facor podium/zaal: 0,27 

hoogte zaal: 6 mtr 

totaal oppervlak kleine zaal: J 50 m2 

aantal bezoekers: 42 personen 

factor podium/zaal: 0.28 
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Bijlage 3. Algemene studie naar de flora en fauna in het tropische regenwoud. 
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Het Tropisch Regenwoud. 

Vegetatie in de tropen. 

Rondom de evenaar bevinden zich de tropen. Het gebied dat we aanduiden 

als de tropen bevind zich tussen de kreeftskeerkring en de steenbokskeerkring 

op respectievelijk 23,5 graad noorderbreedte en 23,5 graad zuiderbreedte. 

Klimatologische factoren zoals temperatuur, de hoeveelheid neerslag 

en de verdeling hiervan over het jaar hebben een grote invloed op de 

vegetatievormen welke in dit gebied voorkomen. Andere factoren welke 

een belangrijke rol spelen en zorgen voor een grote variatie aan vegetatie 

in dit gebied zijn de grootte van het betreffende continent, de nabijheid van 

oceanen en overheersende zeestromingen. overheersende windrichtingen 

en de hoogteligging van het gebied. Daamaast spelen bodemfactoren een 

belangrijke rol en moeten we natuurlijk niet de invloed van de mens vergeten 

welke vooral in de randgebieden zeel' ingrijpend kan zijn. 

Het tropische regenwoud vormt een van de vele typen bos welke in dit gebied 

voorkomen. Naast het tropische regenwoud treffen we ook minder vochtige 

bostypen aan, open bosformaties en grassavannes, welke uiteindelijk 

in woestijngebieden overgaan. De benamingen voor deze verschillende 

bostypen lopen sterk uiteen en verschillen per continent en vaak zelfs per 

land. Hierdoor is het moeilijk om een overzichtelijke classillcatie samen te 

stellen van de verschillende gebruikte benamingen hiervoor. Toch kunnen we 

een algemene indeling maken welke toepasbaar is op alle continenten binnen 

de tropen. 

Allereerst kunnen we een onderscheid maken tussen open en gesloten 

bostypen. De gesloten bostypen kenmerken zich door een gesloten kroondak 

Luchtfoto tropisch woud. 



met een spaarzame ondergroei, hier10e behoren de tropische regenwouden. 

De open bostypen kenmerken zich juist door een open kroon dak en een 

ononderbroken knridlaag welke de bodem van het bos bedekt. Deze bostypen 

gaan vaak geleidelijk over tot open bosformaties. Tot deze open bosformaties 

die in de tropen voorkomen behoren de bossavanne, de boomsavanne en de 

struiksavanne, welke op grotere afstand van de evenaar overgaat in de echte 

grassavanne en tot slot in woestijn. Per continent kan men deze formaties 

vervolgens verder indelen. 

Aangezien mijn onderwerp de tropische regenwouden betreft zal ik mij 

voomarne lijk richten op de gesloten bostypen. Binnen deze zone van altijd 

groene regenwouden kan men weer een groot aantal verschillende bostypen 

onderscheiden, maar de belangrijkste en meest voorkomende typen z~in de 

bergbossen, de mangrove(vloedbossen langs de kust) en de moerasbossen. 

Bergbossen. 

Bergbossen komen alleen voor op een hoogte van duizend meter of 

meer en gaan een groot deel van de dag schuil in de wolken. De hoge 

vochtigheidsgraad die daarbij aanwezig is schept een gunstig klimaat voor 

allerlei mossen en epifyten. Daarnaast kenmerken de bossen zich door een 

zeer geringe variatie in vegetatie vergeleken met de laaglandregenwouden. 

Het bostype kenmerkt zich door het grote aantal boomvarens. De bomen 

worden minder hoog en verschillende naaldboomsoorten , welke in het 

laaglandwoud uiterst zeldzaam zijn, komen hier in groten getale voor. 

Mangl·o\'ebossen. 

Langs de slibkusten van het tropische regenwoud vinden we de 

mangrovebossen welke onderhevig zijn aan de getijdenwerking. Bij vloed 

wordt de mangrove omspoeld door zeewater en bij eb valt de modderbodem 

droog. In deze omstandigheden kunnen slechts weinig boomsoorten gedijen 

waardoor de samenstelling van het woud hier zeer homogeen is, er zijn 

zelfs gebieden waar slechts maar één soor1 voorkomt. De soorten die in dit 

dynamische kustmilieu overleven hebben aanpassingen ontwikkeld waarmee 

ze toch in staat zijn te overleven. Zo bezitten bijvoorbeeld de Avieennia

soorten luchtwortels waannee ze in staat zijn om zuurstof op te nemen uit 

de lucht , omdat deze ontbreekt in de met water verzadigde modderbodem. 

Een ander voorbeeld zijn de overdreven grote zaden die de bomen vormen. 

deze blijven drijven en kunnen zich op deze manier ergens langs de oever 

vastzetten. De meeste zaadsoor1en kiemen overigens al terwijl ze nog aan 

de boom vastzitten. Op deze manier vallen ze als kiemplant van de boom 

en kunnen ze zich direct in de modder verankeren. In tegenstelling tot het 

geringe aantal soorten bomen welke in dit milieu voorkomen, kennen de 

mangrovebossen wel een rijke flora . Aan de oever bieden de wortels van de 

bomen een omgeving met schuilplaatsen voor veel verschillende soorten 

vissen en andere dieren . Het water is hier zeer rijk aan voedingsstoffen welke 

afkomstig zijn van de afgevallen bladeren en de uitwerpselen van de dieren 

die in de bomen leven . De bodem onder deze mangrove wemelt hierdoor van 

de wonnen en schaaldieren waardoor vervolgens bij laag water weer talrijke 

waadvogels worden aangetrokken tot deze bostypen. 

Moerasbossen. 

Direct achter de kust of achter de mangrovebossen, maar ook meer 

landinwaarts vinden we de moerasbossen. De bodem van deze bossen is 

periodiek of pennanent overstroomd met zoet water. Kenmerkend z ijn de 

vele boomsoorten die hier voorkomen waaronder een zeer groot aantal 

palmsoorten. Door de grote diversiteit is het moeilijk hier verdere algemene 

kenmerken van te bespreken. 
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Regenwoud gebieden. 

Op dit moment vinden we ongeveer zevenenvijftig procent van het 

regenwoud in Latijns Amerika, vijfentwintig procent in Zuidoost-Azië en 

achttien procent in Afrika. Meer dan de helft van het regenwoud bevind 

zich dus op het Amerikaanse continent waarvan het belangrijkste gebied het 

Amazonewoud is. Dil woud st rekt zich uit over heel West- Brazitii: en loopt 

van Guyana en Venezue la tot aan de oostelijke voet van het Andesgebergte in 

Columbia, Ecuador, Peru en Bolivië. Volgens schattingen van deskundigen 

groeien hier minstens vijfduizend verschillende boomsoorten waarvan de 

meeste soorten alleen in het Amazonewoud voorkomen. Een wann vochtig 

klimaat, dichte vegetatie en onbekende ziekten hebben er voor gezorgd dat 

dit woud nog vrijwel ongerept is gebleven. 

De Afrikaanse regenwouden zijn minder uitgestrekt dan het Amazonewoud 

en verdelen zich in twee grote kemen. Het Zaïrebekken met uitlopers naar 

de Centraal-Afrikaanse Republiek, Kameroen. Gabon en Kongo. De tweede 

kern s trekt zich uit langs de golf van Guinea iJl West-Afrika, maar hier is het 

regenwoud al grotendeels vernietigd en verdwenen. 

Het Aziatische regenwoud is het Indo-Maleisische gebied . Het woud 

kenmerkt zich door de vele bergketens met toppen van drieduizend meter 

en meer en de verspreiding over tahijke eilanden. Ook in Zuidoost-Azië 

verdeelt het woud z ich in twee kernen waarvan de eerste zich verspreid 

over Borneo, het Maleisisch Schiereiland, Sumatra en Java. Op deze 

kern wordt een grote druk uitgeoefend door zwerflandbouw, plantages en 

houtexploitalie . De tweede kem strekt zich uit over Nieuw Guinea met 

uitlopers naar de Solomoneilanden en Noordoost-Australië. Hoewel de 
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regenwouden op Nieuw Guinea tot voor kort nog tot de mees t ongerepte 

wouden van Zuidoost-Azië behoorden, wordt hierop ook in toenemende 

mate druk uitgeoefend door Japanse firma's welke de bossen kappen voor de 

papierfabricage in Japan. 

Klimaat en bodem. 

Temperatuur. 

De gemiddelde temperatuur in het tropische regenwoud bedraagt ongeveer 

zevenentwintig graden Celsius. De gemiddelde maandelijkse te:1l1peraturen 

liggen tussen de vierentwintig en achtentwintig graden Celsius terwijl het 

temperatuurverschil op een dag kan oplopen tot een acht a tien graden 

Celsius. De maximum temperatuur ligt rond de achtendertig graden en de 

minimum temperatuur rond de twintig graden. Naast deze dagelijkse en 

seizoensgebonden temperatuurverschillen komen er nog grote verschillen 

voor tussen de verschillende verticale etages in het regenwoud. Uit metingen 

is geb leken dat de temperatuurschommelingen in het regenwolJd op een 

dag boven het kroondak kunnen oplopen tot wel tien graden Celsius. 

terwijl op dezelfde dag en dezelfde plaats de temperatuurschommel ingen 

op een meter hoogte boven de grond maM vier graden bedroegen. De 

temperatuurverschillen in het regenwoud zijn dus klein, zek.:r in vergelijking 

me:t de gebieden rondom de bossen welke minder dicht begroe id zijn . 

Npprslag, luchtvochtigheid en lichtintensiteit 

In het regenwoud zijn ook de hoeveelheid en verdeling van de: neerslag 

van groot belang. De gemiddelde hoeveelheid neerslag ligt vaak boven de 

1600 millimeter regen per jam- en er zijn zelfs gebieden waar de jaarlijkse 



hoeveelheden kunnen oplopen tot een hoeveelheid van 10000 millimeter 

per jaar. Dat zijn zeer grote hoeveelheden als je bedenkt dat de gemiddelde 

hoeveelheid neerslag per jaar in de Benelux bijna 15 keer zo kJein is. Veel 

van de neerslag komt in stortbuien tegen het einde van de middag of 's 

avonds naar beneden, er kan dan meer regen vallen dan wanneer het de 

hele dag zou regenen. Regenwouden ontwikkelen zich alleen wanneer deze 

hoeveelheden regen verspreid over het hele jaar vallen, langdurige droge 

perioden zouden het woud doen afsterven. De regenwouden kennen wel een 

afwisseling van droge en natte seizoenen, maar de intensiteit en duur van de 

droge seizoenen blijven zeer beperkt. 

Door de grote hoewel heden neerslag die er valt is de luchtvochtigheid 

in het regenwoud ook erg groot. Deze luchtvochtigheid kan binnen het 

woud erg varieren afllankelijk van factoren als de temperatuur, een dag-

of nachtsituatie, eventuele windsnelheid en de hoogte waarop gemeten 

wordt. Een hoge luchtvochtigheid, een lage lichtintensiteit en een geringe 

windsnelheid zorgen elvoor dat er weinig verdamping plaatsvindt in de 

ondergroei van het woud. Boven het kroondak, waar de luchtvochtigheid 

afneemt en de lichtintensiteit en de windsnelheid toenemen, is de verdamping 

groter. Deze verschillen creëren verschillende microkJim aten welke allerlei 

morfologische en fysiologische aanpassingen van de bomen en planten tot 

gevolg hebben. zoals een grote variatie in vorm en grootte van de bladeren. 

Er ontstaat een verdeling van allerlei planten- en diersoorten over de 

verschillende etages van het regenwoud. 

De lichtintensiteit heeft ook een grote invloed op deze structuur, 

samenstelling en groei van het regenwoud. Het dichtbegroeide kroondak 

houdt een groot deel van de zonnestralen tegen waardoor er op de bodem van 

het woud slechts I % van de hoeveelheid licht valt van welke het kroondak 

bereikt. Dit verklaart de spaarzame ondergroei in het tropische woud en 

Schematische doorsnede woud. 



de soorten die er groeien, dit zijn voornamelijk schaduwsoorten zoals 

verschillende soot1en varens en mossen. Ook deze soorten hebben allerlei 

aanpassingen ontwikkeld om het schaarse licht dat nog door kroondak heen 

komt optimaal te kunnen benutten. In tegenstelling tot de onderste laag 

ontvangt de bovenste etage van het woud het meeste licht en hier vinden 

we dan ook de dicht gebladerde kronen met een weelde aan verschillende 

vornlen en variaties. 

Bodem. 

In tegenstelling tot de zeer rijke flora die het regenwoud kent is de bodem 

over het algemeen zeer anno Doordat de neerslag verspreid over het hele jaar 

valt sijpelt er voortdurend water in de bodem waardoor een sterk uitgeloogde 

bodem ontstaa\. Belangrijke voedingselementen worden hierin veelal dieper 

meegevoerd waardoor in de bovenste lagen vooral ijzer en aluminium samen 

met kwarts en koaliniet overblijven. Deze elementen vormen een kleffe en 

roodachtige massa, welke bij het opdrogen steenhard wordt en bekend staat 

als laterie\. 

In deze sterk uitgeloogde bodem zijn nog maar weinig voedingselementen 

aanwezig voor de planten. De bodem heeft een zeer beperkte capaciteit om 

voedingselementen op te slaan en uit te wisselen. De laag waarin dit wel 

gebeurd is de zeer dunne, slechts enkcle centimeters dikke, humuslaag aan 

de bovenzijde van het bodemprofiel. AI het organische materiaal dat op de 

grond terecht komt wordt vrijwel direct opgeruimd door de aanwezigheid van 

de vele termieten, schimmels en andere organismen. Vervolgens voltooien de 

vele micro-organismen, welke zeer goed gedijen onder de hoge temperaturen, 

het afbraakproces. De mineralen die hierbij vrijkomen kunnen na de 

inspoeling in de bodem direct opgenomen worden door de plantenwortels 

waardoor deze voedingselementen dus continu in omloop zijn. Wanneer 
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deze kringloop wordt onderbroken door het kappen van het woud, dan 

verdwijnen deze voedingselementen snel uit de kringloop door uitloging en 

erosie. De toch al geringe bodemvruchtbaarheid neemt dan snel af waardoor 

onvruchtbare en vaak verlaten grond overblijft. 

Het kappen van het woud verhoogt op den duur tevens het erosiegevaar. De 

vruchtbare humuslaag aan de bovenzijde van het bodemprofiel verdwijnt 

waardoor de bodem uitdroogt en het gevaar onlstaat voor laterietverharding 

en pantservonning. In heuvelachtige gebieden is de kans dan groot op 

grondverschuivingen met de nodige gevolgen van dien. 

Grootschalige houtkap kan tevens leiden tot overstromingen van de beken 

en rivieren. Het regenwoud werkt als een grote spons welke het regenwater 

opvangt en vasthoudt en slechts langzaam weer afgeeft. Wanneer door 

groolschalige houtkap deze sponsfilllclie verdwijnt, en het regenwater direct 

n3.'lJ' de beken en rivieren strooml kan dit leiden tot grote overstromingen. 

Secundaire vegetatie kan de situatie enigszins herstellen. Deze vcgetatie 

heeft verschillende manieren ontwikkeld waannee zij zich kan ontwikkelen 

op de kapvlakte. Een diepgaand wortelstelsel en het fixeren van stikstof uit 

de lucht, door middel van bepaalde bacteriën die in de wOt1elknolletjes van 

enkele vlinderbloemige planten(familie Leguminosae) leven, zijn hier twee 

voorbeelden van. 

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op het hierboven beschreven bodemprofiel. 

plaatselijk komen wel degelijk verschillen voor in de bodemkwaliteil. 

Gronden die met regelmaat overstromen, gelegen nabij rivieren bijvoorbeeld, 

zijn over het algemeen veel vruchtbaarder. Ook bodems van vulkanische 

oorsprong kunnen vruchtbaarder zijn. In verhouding komen deze bodems 

echter veel minder vaak voor dan de hierboven beschreven bodem, sterk 



uitgespoeld, zeer doorlatend en besta.1nde uit sterk verweert materiaal. 

Het Regenwoud als ecosysteem. 

De tropische regenwouden kennen zeer rijke ecosystemen. meer dan de 

helft van alle planten- en diersoorten die op de aarde voorkomen bevinden 

zich in de tropische wouden. Ter vergelijking; In Brunei , een gedeelte van 

Borneo met een oppervlakte van ongeveer 6000 m2, komen meer dan 2000 

verschillende soorten bomen voor. In Nederland, met een oppervlak1e ruim 

zes keer zo groot als Brunei, komen in totaal maar 64 verschillende s00l1en 

inheemse houtige planten voor. 

Veel lokale Ilora 's z ijn nog niet volledig wetenschappelijk beschreven 

waardoor er slechts schattingen gemaakt kunnen worden van de totale 

variatie in tlora. Onderzoekers ontdekken en beschrijven met grote regelmaat 

nog nieuwe soorten planten en bomen en ook het onderzoek naar de structuur 

en samenstelling van de vegetatie staat nog in de kinderschoenen. Onderzoek 

naar de verspreiding, fysiologie, voorplanting en regeneratie van de soorten, 

en de inventarisatie van de soort zelt~ blijkt in het regenwoud een zeer 

moeilijk, tijdrovend en vrijwel onbegonnen werk. In de wouden van Ghana 

had men voor 155 proefvlakken van 25 bij 25 meter bijvoorbeeld al vier 

jaar tijd nodig om alleen alle hogere plantensoOIten te inventariseren en in 

een tabel weer te geven, verschillende mossen en korstmossen nog buiten 

beschouwing gelaten. De verdeling naar aantal, mate van voorkomen en 

verschillende levensvormen die de plankn ontwikkelen zijn hierbij dan nog 

niet eens onderzocht. 

Het regenwoud is geen ondoordringbare jungle zoals vele mensen zullen 

denken , de meeste groei vindt juist hoog boven de grond plaats, in het 

kroon dak van het woud. Dit kroon dak vormt een groot filter voor al het 

daglicht zodat er maar weinig groeiactiviteiten vlak boven de grond waar 

te nemen zijn. Alleen nabij rivieren en wegen, plekken waar het daglicht 

dieper door kan dringen, woekert er een dichte vegetatie vlak boven de 

grond. Het woud kent over het algemeen een diffuse structuur, verschillende 

soorten planten en bomen groeien door elkaar heen en oude en jonge 

bomen wisselen elkaar af. Op een kleine oppervlakte komen vaak veel 

verschillende soorten voor. De kroonlaag van een 'gemiddeld ' tropisch 

woud bevindt zich op een hoogte van ongeveer 30 a 40 meter, maar in 

gebieden met een zekere afwisseling in natte en droge seizoenen, daar waar 

de seizoensschommelingen groter zijn. kunnen de bomen gemakkelijk 

een grotere hoogte bereiken. Hoogten van 50 a 70 meter zijn dan geen 

uitzondering meer. 

Onder het kroondak groeien de kleine bomen, jonge soortgenoten van de 

hogere bomen welke zich nog volop in de groeifase bevinden en klein 

blijvende soorten, waaronder voornamelijk verschillende schaduwbomen 

welke skchts een beperkte hoog1e en diameter bereiken. Echte struiken zijn 

zeldzaam en ook een dichte kruid laag ontbreekt. Er zijn gebieden onderzocht 

waar men op enkele vierkante kilometers in de kruid laag slechts rond de 

50 verschillende soorten planten en varens aantrof terwijl men op hetzelfde 

proefvlak wel enkele honderden verschillende bomen aantrof. Er zijn ook 

typen woud waar de verticale opbouw minder helder verloopt, hier wordt 

het verticale profiel nog eens doork.ruist door talrijke palmen, lianen en 

epifyten(Planten die op andere planten of bomen groeien van een andere 

soort, zonder da.1raan voedsd tc onttrekken.) welke zich een weg naar boven 

strijden om het licht. In tegenstdling tot de zeer beperkte kruidlaag kent het 

woud een grote rijkdom aan bodemschimmels. Veel van deze schimmels 

leven in symbiose met de boomwortels. Een andere belangrijke sool1 

bodembewoners vormen de wOlteIparasieten. Deze soolten vormen prachtige 

grote bloemen maar bezitten geen bladeren zodat ze voor hun voedsel 
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aangewezen zijn op hun gastheer. 

Er is nog veel onderzoek nodig om enig inzicht te krijgen in de opbouw 

van het tropische regenwoud. Over de verspreidingpatronen van de 

planten en bomen is nog zeer weinig bekend en ook over de topografische , 

hydrologische en bodemfactoren kan men nog weinig zeggen. Door de 

annoede aan mineralen en voedingstoffen in de bodem en de geringe dikte 

van de humuslaag l~ikt de ovelweldigende plantengroei haast paradoxaal. 

Deze plantengroei kan zich dan ook alleen in stand houden door de 

verschillende aanpassingen die zij ontwikkeld hebben om te kunnen 

groeien in deze omstandigheden. Een sterk vertakt wortelstelsel en zeer 

complexe samenwerkingsverbanden tussen de wortelharen en verschillende 

schimmelsoorten z ijn hier belangrijke voorbeelden van . Hierdoor zijn 

de bomen en planten beter in staat de beperkte voorraad voedingsstoffen 

maximaal te benutten. 

In het regenwoud kan men onderscheid maken tussen primair en secundair 

woud. In het primaire ongerepte woud is de invloed van de mens zo klein dat 

hij er nauwelijks invloed op heeft. Hier leven alleen zeer kleine primitieve 

bevolkingsgroepen welke leven van de jacht, de visvangst en het verzamelen 

van allerlei planten. Er zijn ook gebieden waar de invloed van de mens wel 

zijn sporen achterlaat, de voornaamste activiteit hierbij is de zwerfl.andbouw. 

Hierbij worden betrekkelijk kleine stukken tropisch regenwoud gekapt en 

bezaaid met landbouwgewassen. Vanwege de zeer dunne vruchtbare laag 

humus is de grond al na slechts enkele oogsten volledig uitgeput en wordt 

het gebied verlaten. Op deze plekken ontstaat vervolgens in de loop van 

de tijd een soortenarnler type bos, het secundaire woud. Op de zeer lange 

termijn kan dit woud weer overgaan in primair woud, maar meestal krijgt 

het hier de kans niet voor omdat er dan vaak alweer opnieuw gekapt wordt. 

Dit secundaire woud is echter zeer slecht bestand tegen deze intensieve 
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menselijke invloeden, de tijd voor het herstel is te kort en de nog nauwelijks 

aanwezige humuslaag spoelt weg door de regen of verstuift door de wind. 

Het bos verdwijnt. 

Deze menselijke factor behoort tot de exogene of uitwendige factoren 

welke de stabiliteit en groei van het tropi sche regenwoud verstoren. Andere 

exogene factoren zijn bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen, stormen, orkanen of 

door de mens veroorzaakte branden. Daarnaast is het woud ook onderhevig 

aan interne of endogene verstoringen. In het woud kunnen we drie fasen 

onderscheiden, een pioniersfase. een vroege en late secundaire fase en een 

climaxfase. Wanneer een volwassen boom sterft en omvalt, neemt hij in 

zijn val vaak meerdere bomen mee, bomen welke middels lianen of een 

verstrengeld kroondak met elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaat een 

groot gat in het kroondak. Dankzij het binnenvallende licht, dat nu op deze 

plaats tot de grond reikt, krijgen opeens allerlei zaden en jonge boompjes de 

kans te groeien en ontstaat er al snel een gevecht om het licht. De vegetatie 

welke zich hier ontwikkeld noemt men de pioniersvegetatie. Kenmerkend is 

de zeer snelle groei in hoogte en dikte waardoor ze al snel een open gebied 

zullen domineren. Ook langs net gebouwde wegen en verl aten akkers zal 

deze soort zich snel verspreiden. In tegenstelling tot deze pioniersvegetatie 

gedragen de schaduwhoutsoorten zich precies omgekeerd. De zaden van deze 

soorten kiemen wel in de schaduw maar doen dit zeer langzaam. Deze bomen 

groeien veel trager, bestaan uit veel zwaarder hout en worden veel ouder dan 

de pionierssoorten. De meeste bomen uit het regenwoud bestaan uit deze 

schadllwholltsoorten. Je zou kunnen zeggen dat de pioniersvegetatie een 

soort van snelle bezettingstactiek volgt terwijl de schaduwsoorten meer een 

behoudsstrategie volgen. De bezettingsgraad van de pioniersvegetatie in een 

tropisch regenwoud bedraagt hierbij ongeveer 30 procent. Ongerept tropisch 

regenwoud rekent men vervolgens tot de c1irnaxvegetatie waarbij er zich 

een grote stabiliteit heeft ontwikkeld. Een ander kerunerk hiervan is de grote 



soortenrijkdom. De grote soortenrijkdom roept echter wel vraagtekens op bij 

enkele onderzoekers. Is deze rijkdom niet juist een teken van evolutie, zodat 

het begrip climax als eindstadium van de opeenvolgende groeistadia niet op 

z ijn plaa ts is? 

Opbouwen albraak. 

Tegenover elke hoevee lheid biomassa die in een bepaa lde periode en in 

een bepaa ld gebied wordt geproduceerd, staat een gelijke hoeveelheid 

biomassa die wordt afgebroken door het afsterven van bomen en planten 

en het ve.1eren van takken en bladeren. Deze voortdurende kringloop 

van opbouwen a lbraak leve'1 voor de biomassa een nettoresultaat op 

van nul. Dit geldt ook voor de kringlopen van zuurstof en koolzuur. De 

groeiende bomen en planten produceren een positief resultaat aan zuurstof 

maar door de activiteiten van verschillende micro organismen, welke het 

plantenmateriaa l verteren, wordt deze zuurstofwinst weer verbruikt. Ook de 

koolzullrcyc\us leve rt weinig winst op, wanneer we kijken naar één generatie 

bomen dan blijft het nettoresultaat ook hangen rond de nul. Het verschil 

hiermee is echter de ' buffer ' functie. Tijdens de fotosynthese, waarin de 

bomen koolhydraten uit koolzuur en water produceren onder invloed van 

li cht , wordt maa r een zeer klein deel van de geproduceerde koolhydraten 

via de verbranding met zuurstof omgezet in energie . Een groot dee l van de 

voedselmoleculen wordt gebmikt voor de opbouw van plantenweefse ls . Door 

de opeenvolging van de vele generaties bomen wordt er op deze man ier als 

het ware een gigantisch koolstofreservoir aangelegd. Er wordt een grote 

hoeveelheid koolstof uit de om loop genomen welke wordt gebruikt voor de 

opbouw van de plantenweefsels. De waarde en de betekenis van de tropische 

regenwouden ligt dan ook niet zozeer in de functie als zuurstofproducenten 

van de aarde, de zogenaamde 'Groene longen' van de wereld , maar 

de wouden zijn meer van belang voor de stabiliteit van het klimaat op 

aarde . Ze vormen een buffer tegen de veranderingen in de atmosferische 

processen. Een van de belangrijkste veranderingen hierbij is het zogenaamde 

broe i kase tfect . 

Gevolgen van ontbos..~ing. 

Jaarlijks worden er in de tropische regenwouden grote gebieden ontbost voor 

de landbouw. Deze ontbossing vindt plaats door reusachtige branden waarbij 

grote hoevee lheden kooldioxide vrijkomen. Deze kooldioxide is een van de 

belangrijkste broeikasgassen. Daarnaast komen er bij deze branden ook grote 

hoeveelheden stikstofoxide en methaan vrij, stoft'en die per molecuul een 

nog veel groter broeikaseffect hebben dan kooldioxide . Deze broeikasgassen, 

welke in grote hoeveelheden vrijkomen tijdens de massa le ontbossingen, 

veroorzaken k.limaatsveranderingen welke langzaam merkbaar worden. 

Daarnaast leidt de ontbossing tot veranderingen in het neerslagpatroon. 

Grote gebieden tropisch regenwoud scheppen namelijk grotendeels hun 

eigen klimaat, zij kennen een vrijwel gesloten waterkringloop welke er in 

grote lijnen a ls vo lgt uitziet ; De vegetatie ve rdampt grote hoeveelheden 

water welke als waterdamp opstijgt en wolken vormt boven het gebied. 

Deze waterdamp va lt vervolgens weer in de vorm van regen naar beneden 

en daannee s luit de kringloop. Grootschalige ontbossing vermindert de 

hoeveelheid water die verdampt en daarmee de hoeveelheid regen. Op deze 

manier ontstaat er een zichzelf versterkend proces waarin het resterende 

woud verdroogt, er vervolgens minder verdamping plaatsvindt waardoor 

vervolgens de ne~rs l ag weer afneemt. Naast de verdroging wordt ook de 

spreiding van de neerslag verstoord. Deze effecten zijn ook zeer nadclig 

voor de landbouw die er plaatsvindt, deze wordt steeds beperkter in 

mogelijkheden. Wa.Uleer er minder vegetatie aanwezig is om deze neerslag, 

welke zich meer gaat concentreren in sto.1buien, te verwerken, wordt er 
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een grotere druk uitgeoefend op de rivieren . Deze moeten het ov<,rtollige 

water snel kunnen afvoeren. Op den duur kan deze ingezelle tendens van 

verdroging leiden tot langdurige droogteperioden afgewisseld met plotselinge 

overstromingen met alle gevolgen van dien. Het kan zelfs leiden tot 

verwoestijning. 

Flora in het Tropische regenwoud. 

In de tropen zijn er maar enkele plantensoorten welke voorkomen in alle 

tropische gebieden. Een voorbeeld hiervan is de kapokboom uit de familie 

Bombacaceae, welke op alledrie de continenten voorkomt maar waarvan 

men alleen in Afrika vast kan stellen dat de so0I1 inheems is. Waarschijnlijk 

is de soort op de twee andere continenten geïntroduceerd door de mens. De 

meeste plantensoorten komen slechts in enkele gebieden voor op één van 

de drie continenten. Ook na grootschalige houtkap verschilt de pioniersoort 

welk zich als eerste koloniseert per continent. In de tropische bossen komt 

een grote variatie aan soorten voor waarbij boomsool1en die domineren zeer 

zeldzaam zijn. Slechts in enkele gebieden vindt men overheersende soorten 

zoals de mangrove langs de kusten, deze dominantie is dan vooral te wijten 

aan de specifieke bodem- en hydrologische omstandigheden in die gebieden 

Omdat het kroondak van het regenwoud al het invallende licht opvangt en 

daarvan vaak minder dan één procent de bodem bereikt, behoren de bomen 

tot de overheersende levensvorm in het regenwoud. Zelfs in de ondergroei 

van het woud bepalen de miniatuurbomen en zaailingen het aanzien van de 

vegetatie. Tot een groot aandeel van dcze bomen behoren de palmachtigen. 

Gemiddeld behoort één op de tien planten met een hoogte van meer dan 

anderhalve meter tot de palm-tàmilie. Van deze palm-tàmilie zijn ongeveer 

2800 soorten bekend waarvan de meesten voorkomen in het tropische 

regenwoud . Andere belangrijke groepen planten, welke in de ondergroei 
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van het tropische woud voorkomen, zijn verschillende bamboesoorten, 

schroefpalmen en boomvarens. 

Naast de bomen maken de lianen en epifyten een belangrijk onderdeel uit van 

de vegetatie. Ongeveer 8 procent van de vegetatie in het regenwoud bestaat 

uit lianen. Er zijn soorten welke zich langs de stam van een boom vaslZet1en 

met talrijke hechtorga..1lltjes en zich zo een weg naar het licht omhoog 

worstelen. Hier kunnen ze een bladerenkroon ontwikkelen van vergelijkbare 

groone als die van een boom . Er zijn ook soorten lianen welke zich als epifyt 

nes telen boven in het kroondak van de bomen en vervolgens zeer lange 

wortels naar beneden ontwikkelen. Deze lianen kunnen lengten bereiken v<ln 

meer dan ISO meter. 

Epifyten gebruiken andere strategieën om zich te ontwikkelen . Epifyten zijn 

planten die groeien op andere planten zonder daaraan voedsel te ontrekken, 

dit in tegenstelling tot paras ieten die dat wel doen. Veel epifyten groeien in de 

oksels van boomtakken hoog in het kJ·oondak. Hier halen ze met behulp van 

hun wortels voedingsstoffen lIit het regenwater en de zuurstof die zich in de 

lucht bevindt zonder daarbij contact te maken met de bodem. Ze zijn op deze 

manier onschadelijk voor hun gastheer. Onderscheid wordt gemaakt tussen 

de macro-epifyten, waartoe de orchidee;;n, varens en bromelia 's behoren en 

de micro-epifyten, waartoe de mossen, korstmossen en wieren behoren. In de 

primaire regenwouden is meer dan de helft van de boomkruinen ov~rdekt met 

epifyten waarbij men soms 45 tot 65 soorten op een boom kan aantreflen. 

Onder de takken proberen de epifyten een goed evenwicht te vinden tussen 

zon en schaduwen de juiste vocht balans. 

Een nog bijzondere groep planten binnen de vegetatie van het regenwoud is 

de groep wurgers. Dit zijn planten die hun leven beginnen al s epifyt ergens 

hoog in het kroondak. Van daaruit stuurt de kiemplant een uiterst dunne en 



onvertakte wortel naar beneden toe. Nadat deze wortel de bodem bereikt 

vindt er een explosieve groei plaats waarin de wurger rondom de stam van 

de gastheer een net van strakgespannen wortels ontwikkeld waannee hij de 

vaten van de stam dichtknijpt. De boom zal vervolgens langzaam afsterven. 

Speciale aanpassingen. 

Het klimaat en de bodem in he t regenwoud hebben een grote invloed 

op de ontwikkeling van de planten en hun specifieke kenmerken. Er is 

een grote variatie aanwezig in deze ontwikkeling, maar er zijn ook veel 

overeenkomsten welke inspelen op de kenmerken van het klimaat en de 

bodem. 

Veel boomsoorten hebben bijvoorbeeld vanwege de anne bodem waarop ze 

groeien een zeer ondiep wortelstelsel tot een diepte van maar 30 centimeter. 

Er zijn maar zeer weinig soorten die echte penwortels ontwikkelen . Om 

met deze ondiepe wortels toch genoeg steun en stabiliteit te ontwikkelen 

vonnen veel bomen steunwortels in de vonn van stelt- of plankwortels. 

Deze plankwortels nemen verschillende "Olmen aan en kunnen tot op grote 

hoogte langs de sI am oplopen, hoogten lot een meIer of 10 zijn hierbij geen 

uitzondering. Ook de dikte varieert dikwijls waardoor ze door de inheemse 

bevolking voor verschillende doeleinden als ' planken' gebruikt kunnen 

worden. 

In gebieden waar weinig tot geen zuurstof in de bodem voorkomt 

ontwikkelen sommige bomen ademworte ls . Verspreid over hel oppervlak van 

deze ademwortels bevinden zich openingen welke zuurstof opnemen uit de 

lucht en deze doorgeven aan de wortels onder de grond. Deze ademwortels 

komen veel voor bij de moeras· en vloedbossen zoals de mangrove. 

Een ondiep wortelstelsel vanwege de arme bodem . 



Over het algemeen zijn de meeste stammen van de bomen cilindrisch 

van vonn, vrijwel recht en bezitten ze een gladde schors. Diepgegroefde 

stammen, zoals eiken of populieren die hebben, zijn zeldzaam maar enkele 

soorten ontwikkelen toch bep&1lde oppervlaktestructuren. Zo vonnt de 

possumboom bijvoorbeeld, uit de moerasbossen van het Amazonebekken, 

grote stekels aan de oppervlakte van zijn stam. Deze oppervlaktestructuren 

kunnen belangrijk zijn bij het identificeren van de bomen omdat de bladeren 

zich vaak hoog in het kroondak bevinden. Aan de hand van kenmerken van 

de schors, zoals de kleur, te.\.1uur of geur en de verschillende soorten harsen 

en sappen die de boom bezit kan men de soort identificeren. 

De bladeren Vtm bomen komen voor in allerlei soorten en maten en variëren 

in grootte van enkele millimeters tot meer dan een meter. Over het algemeen 

zijn de bladeren donkergroen w&1rbij de afmetingen variëren tussen de 10 en 

20 centimeter lang en 113 tot een half keer zo breed. De bladtop eindigt vaak 

in een soort van druppelspits van enkele centimeters waar het regenwater af 

kan lekken, op deze manier drogen de bladeren snel waardoor verdamping en 

assimilatie weer plaats kunnen vinden. 

Ook de diversiteit aan bloemen vruchten en zaden is groot. Alhoewel de 

meeste bomen in het regenwoud onopvallende bloemen dragen zijn er 

natuurlijk uitzonderingen. Een bijzonder verschijnsel is dat van stambloei 

of cauliflorie. Er VOIl1len zich dan direct op de stam van de boom knoppen 

waruuit eerst bloemen en later vruchten ontstaan. Een bekend voorbeeld 

hiervan is de cacaoboom. Slechts enkele plantensoorten laten hun vruchten 

en zaden verspreiden door de wind, maar de meeste soorten laten deze 

verspreiden door vogels, vleermuizen, knaagdieren of andere zoogdieren. De 

onverteerbare zaden liggen dan beschut in een geurig en opvallend gekleurd 

vruchtvlees dat door de dieren wordt gegeten, met de uitwerpselen worden 

deze vervolgens verspreid over de verschillende gebieden. 
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Fauna in het Tropische regenwoud. 

Over de verschillende diersoorten welke in het tropische regenwoud 

voorkomen is V&1k nog maar weinig bekend. Er is al enige algemene kennis 

van enkele diersoorten aanwezig maar van veel soorten weet men nog maar 

weinig of niks van hun leefwijze, de interacties met andere organismen en de 

plaats die ze innemen in het ecosysteem. Omdat de plantaardige productie in 

het kroondak het hoogst is leven de meeste diersoorten in de boomkruinen 

van de hoge bomen, locaties die voor onderzoekers maar moeilijk te bereiken 

zijn. Daarnaast zijn de meeste zoogdieren in het woud alleen 's nachts 

actief, wat het onderzoeken van deze soorten er niet makkelijker op maakt. 

Enkele jaren terug is men begonnen met het ontwikkelen van constructies 

en methoden om deze bovenste laag toegankelijker te maken, hierdoor is 

het gemakkelijker geworden om het leven in deze bovenste lagen te kunnen 

bestuderen en inventariseren. 

Het tropische regenwoud kent in verhouding een zeer geringe biomassa. De 

biomassa van de zoogdieren wordt door onderzoekers geschat op 10 tot 15 

kilo per hectare. Hiervan leeft ongeveer de helft in de bovenste etages van het 

woud. De meest karakteristieke zoogdieren die hier voorkomen zijn de apen. 

De grote verscheidenheid aan soorten en de verschillende manieren waarop 

ze zich hebben aangepast aan het milieu is indrukwekkend. Belangrijke 

kenmerken zijn hun lange krachtige annen, soms bijna twee keer zo lang 

als hun romp, of een lange grijpstaart waannee ze zich behendig door de 

boomkruinen slingeren. Naast de apen vonnen de vliegers en zweefvliegers 

een belangrijke zoogdierengroep in het woud. Deze groep bestaat uit talrijke 

vogelsoorten en zwevers, welke speciale huidplooien ontwikkelt hebben 

tussen de voor en achterpoten waarmee ze zich in een glijvlucht van boom 

naar boom verplaatsen. Tot deze groep behoren dieren als het vliegende 

draakje, vliegende kikkers, vliegende slangen, vliegende eekl1oorntjes, en 



vliegende lemuren. 

Een zeer belangrijke vliegersoort is de vleermuis, deze groep is van groot 

belang voor vele bomen en planten welke afhankelijk zijn van de vleennuis 

voor de bestuiving van hun bloemen en verspreiding van hun zaden. Buiten 

de enkele soorten om welke zich voeden met vlees, vis, of het bloed van 

zoogdieren, zijn de vleermuizen in twee groepen in te delen. De insecteneters 

en de nectar-, stuifmeel- of vruchteneters. Planten of bomen welke voor hun 

bloemverstuiving ofzaadverspreiding alhankelijk zijn van deze vleernlllizen 

hebben zich hierop aangepast. Om de vleennuizen te trekken verspreiden 

de bloemen een indringende geur, zijn vaalgekleurd en bloeien gewoonlijk 

's nachts. De bloembladen zijn vaak breed en stijf zodat de vleennuis er 

gemakkelijk op kan landen. 

De meeste vogels in het regenwoud hebben geen behoefte aan camouflage 

maar kenmerken zich juist door een vel gekleurde e1\iravagante verenpacht. 

Bij dreigend gevaar vliegen ze snel weg. Er zijn ook soorten welke gebruik 

maken van hun sterke snavel om zich te beschennen tegen roofdieren. De 

diversiteit in soorten is groot, enkele bekenden zijn de toekans, quetzals. 

papegaaien, kolibri's honingvogels, pina 's, trompetvogels en paradijsvogels. 

Veel van deze vogels hebben elk hun eigen karakteristieke roep waannee zij 

contact houden met elkaar. Samen vullen zij het tropische regenwoud met een 

breed scala aan bijzondere en soms bizarre geluiden. 

Ook in de ondergroei van het regenwoud komen verschillende bijzondere 

diersoorten voor, van kleine lichtgebouwde klimmers als de lori, neusbeer, 

pono en lemuur, via insecteneters zoals de haaregels en miereneters, 

planteneters zoals de agoeti 's, okapi en tapir, alleseters zoals de pekari's 

en bos varkens tot de roofdieren zoals de jaguar en de tijger. Zo groot als 

de variatie in het aantal diersoOI'len is, zo klein is het aantal dieren dat 

men aantreft per oppervlakte-eenheid. Hoewel de regenwouden van de 

drie continenten elk hun eigen flora en fauna kennen zijn er toch veel niet 

verwante soorten op de verschillende continenten aanwezig welke wel 

dezelfde ecologische rol vervullen en vaak zelfs nog veel op e lkaar lijken 

ook. Een voorbeeld hierbij zijn de toekans en de nellshoomvogels. Toekans 

zijn bessen en vrllchteneters met een fraai gekleurde bijzondere snavel 

welke alleen in Centraal- en Zuidamerika voorkomen. Neushoornvogels, 

welke alleen in Afrika en Zuidoost Azië voorkomen, zijn niet verwant aan 

deze toekans maar W.lt lichaamsbouw, uiterlijk en leefwijze betreft zijn de 

gelijkenissen tretTend. Op deze manier hebben de verschillende diergroepen 

op elk continent hun eigen karakteristieke veltegenwoordigers. Zo neemt het 

Afrikaanse bosvarken dezelfde ecologische nis in als de Zuidamerikaanse 

pekari , vormt het dwergnijlpaard uit Afrika de tegenhanger van de capybara 

uit de Nieuwe Wereld en vervullen de dwergherten en dwergbokjes uit de 

Oude Wereld dezelfde ecologische rol als de agoeti's uit Zuid Amerika. 

Een andere belangrijke groep regenwoudbewoners vormen de amfibieën en 

reptielen. Onder deze groep vallen dieren als kikkers, hagedissen, kameleons. 

gekko's en slang~n. Veel van deze dieren, welke voornamelijk voorkomen 

in de onderetage va.n het woud, hebben schutkleuren ontwikkeld om zich 

te beschennen tegen hun vijanden of om er voor te zorgen dat ze niet te 

snel worden opgemerkt door hun prooi. Hiervoor nemen ze bijvoorbeeld de 

stmcturen en k.leurpatronen over van de bomen en planten in hun omgeving. 

Daarnaast zijn er ook felgekleurde dieren aanwezig, bijvoorbeeld de 

gifkikkers, welke zich met hun opvallende waarschuwingskieuren proberen 

te beschennen tegen hun vijanden. Ook kikkers welke niet giftig zijn maken 

gebmik van deze techniek. 

Als laatste belangrijke groep k.unnen we de insecten onderscheiden, bijna 

dagelijk.s worden door onderzoekers hiervan nog nieuwe sool1en ontdekt. 
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Opvallende insecten zijn de kevers, waarvan er een oneindige variatie 

aan soorten in het regenwoud leeft, en de vlinders, welke naar sc hatting 

meI een 100.000 verschillende soorten in het regenwoud aanwezig z ijn en 

opvallen door hun prachtige kleuren en vormen. Ook talrijk aanwezig zijn 

de verschillende mierensoorten. Een bijzonder gegeven is de symbiose 

die enkele soorten Mngaan met bepaalde planten ofbomensoorten. Een 

voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld enkele acaciasoorten welke speciale 

voedselknolletjes vonnen waar de mieren dol op zijn. In mil daarvoor jagen 

de mieren op schadelijke insecten welke de boom belagen, houden de boom 

vrij van lianen en wurgplanten en houden de voet van de boom vrij door de 

toppen van opschietende planten af te bijten. Een laatste belangrijke greep 

insecten welke in het woud voorkomen z ijn de termieten, zij spelen een 

cruciale rol in de afbraak van al het organische materiaal. 
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