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functionaliteit, het gebruik in de weg zit? 
De identiteit van Deltares als 
kennisinstituut, dat technisch innovatief 
wil zijn op het gebied van omgaan met 
land en water, zal hierin een grote rol 
spelen. Met als doel een te ontwerpen 
op de Deltares-campus, waar dit aan af 
te lezen valt. 
De overdracht van kennis is voor Delta res 
van groot belang. Niet aileen binnen 
het bedrijf, maar bijvoorbeeld ook aan 
studenten aan de nabij gelegen TU Delft. 
Daarnaast kan de zichtbaarheid van 
het bedrijf en de werkzaamheden die 
ze verrichten vergroot worden. door te 
informeren, niet aileen aan specialisten 
en ingenieurs, maar ook aan de 
ge·interesseerde leek. Door te informeren 
treed Deltares meer naar buiten en krijgt 
het bedrijf een meer open karakter. Naar 
aanleiding hiervan heb ik een ontwerp 
gemaakt voor een kenniscentrum, 
museum en bibliotheek. Het ontwerp 
bevat een collegezaal en praktijkruimten 
voor ingenieurs en studenten. maar ook 
toonzalen voor zowel informatie over 
geologie en hydrologie als moderne kunst 

die een relatie heeft met water- en/of 
natuurkunde. 

In dit document wordt het gemaakte 
ontwerp en de keuzes die hieraan ten 
grondslag liggen toegelicht, door steeds 
verder in te zoomen. Van een bredere 
blik op de cultuurhistorie en de rol die 
water hierin speelt naar het ontstaan 
van het plangebied. Via de analyse 
en stedebouwkundige visie voor de 
Deltarescampus naar het ontwerp van 
het gebouw en de architectonische 
elementen die ingezet zijn om de 
identiteit van Deltares tot uitdrukking te 
brengen en het bedrijf zo een gezicht te 
geven. 



Aanpak 

Na een grondige analyse van de Deltares
campus, en het begrip identiteit, heb ik een 
visie ontwikkeld op de stedenbouwkundige 
situatie op de Deltares campus. Deze 
stedenbouwkundige v1s1e bestaat uit 
een plankaart waarin het concept, de 
uitgangspunten voor het stedenbouwkundig 
plan naar voren komen en een begeleidende 
tekst. De belangrijkste opgave binnen de 
stedenbouwkundige visie, is de aansluiting 
op het plangebied Technopolis, dat rand 
de Deltares-campus ligt en het creeeren 
van een representatieve openbare ruimte, 
zonder het gehele terrein publiek domein 
te maken. Op basis van dit plan heb ik 
bepaald op welke plek ik me wilde richten 
om het gebouw te realiseren. Gezien de 
aard van de opgave heb ik gekozen voor het 
hergebruiken van een bestaand pand op de 
campus. Een transformatie van een gebouw 
in brutalistische stijl met laat modernistische 
uitgangspunten, naar een gebouw dat past 
in deze tijd, is hierin de belangrijkste opgave. 
naar het gebouw. 

Om tot een keuze te komen voor een 
te herbestemmen gebouw is in 

eerste instantie gekeken naar 
s de locatie. Uit de gemaakte 

stedenbouwkunsige v1s1e zijn een aantal 
punten naar voren gekomen die bepalend 
zijn geweest in de positie van het gebouw op 
de campus. 
Om grip te krijgen op de opgave heb 
ik vervolgens het bestaande pand 
geanalyseerd. 
Stijl, architectonische kwaliteiten in massa, 
gevels en ruimte. constructie en knelpunten. 
Zijn hierin aan bod gekomen. 
Op basis van de studie naar identiteit en 
de invloed van water op onze cultuur heb 
ik vervolgens een concept ontwikkeld, dat 
zowel op stedenbouwkundig niveau als 
gebouwniveau bepalend is geweest voor het 
antwerp. 
Door middel van een massastudie, 
waarin de rol die het gebouw invuld in de 
stedenbouwkundige visie leidend was, is het 
volume en de vorm van het gebouw tot stand 
gekomen. 
De volumes die als gevolg van de 
massastudie zijn ontstaan gaven ook 
richting aan de manier waarop omgegaan 
is met de relatie tussen bestaande bouw 
en nieuwbouw. Oud en nieuw zijn zoveel 
mogelijk met elkaar versmolten in plaats 
van een contrast aan te brengen. De gevels 



en constructie zijn duidelijk geinspieerd op 
het bestaande gebouw, terwijl het oude deel 
in plattegrond en doorsnede totaal van de 
nieuwbouw verschild. 

De gebruikte ontwerpaanpak is dus 
gebaseerd op analyse en het gebruiken van 
de uitkomsten van deze analyses in het te 
maken ontwerp. Door steeds van een grotere 
schaal in te zoomen ontstaat een oorzaak
gevolg relatie tussen aile verschillende 
onderdelen en schaalniveaus van het 
ontwerp. 
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Ontstaansgeschiedenis West-Nederland 
Rond 5000 voor Christus lag de zeespiegel 
van de Atlantische oceaan ongeveer veertien 
meter lager dan nu. Groot Brittannie was 
met het vaste land van Europa verbonden 
door een landengte. Door het stijgen van de 
zeespiegel vormde zich een strandwal uit 
zandbanken waarop duinen ontstonden. 
Achter deze duinen vormde zich een 
binnenzee, die langzaam werd opgevuld 
met zand, slib en resten van flora en fauna, 
die door de rivier werden aangevoerd. Het 
terrein werd zo opgehoogd en er ontstond 
een veenlaag. 
Van 2000 tot 500 voor Christus veranderd 
het landschap van wat we nu Holland, 
Friesland en Groningen noemen, door een 
droog tijdperk in een groot door waterlopen 
doorsneden kweldergebied. Door de 
vruchtbare grond van zand vermengd met 
klei (zavel) was dit gebied aantrekkelijk 
voor de mens om te Ieven. Eerst verdedigde 
men zich tegen het water door zich op hoger 
gelegen plekken te vestigen en in Groningen 

en Friesland door terpen te bouwen. 
Om zich beter tegen het water te 

beschermen en om in land voor de 
s groeiende bevolking te voorzien, 

werd hooggelegen land omkaad. De 
waterstand in deze zogenaamde opwassen 
werd geregeld door bij lage waterstanden 
het binnenwater door een uitwateringssluis 
af te Iaten vloeien. Zo ontstonden de 
eerste polders. In de dertiende eeuw was 
de Nederlandse dijk in Europa al beroemd 
en werden de Nederlandse dijkenbouwers 
bijvoorbeeld in Duitsland al ingezet. 
Om de steeds groter gegroeide steden van 
energie te voorzien werd in Zuid Holland 
veel turf gestoken, met als gevolg dat 
er grote plassen en meren ontstonden. 
Deze turfindustrie maakte een netwerk 
van waterwegen noodzakelijk voor het 
vervoer van de brandstof naar de stad. De 
waterwegen waren ook van belang voor de 
waterhuishouding, maar zouden niet tot 
stand gekomen zijn zonder de behoefte de 
turf te transporteren. Bestaande vaarten 
aangelegd voor de afvoer van water werden 
vergroot en geschikt gemaakt voor de 
scheepvaart. 
Met de komst van de windmolen als gemaal 
in de 16e eeuw werd het mogelijk om de 
meren, ontstaan door het winnen van turf, 
droog te leggen. 



Delft en Midden Delfland 
In de zestiende eeuw groeiden de steden 
in een snel tempo, doordat ze tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog meer veiligheid boden 
dan het platteland. Zo groeide ook Delft. 
Ondanks een grote brand in 1536 was 
Delft tegen het einde van de zestiende 
eeuw een van de belangrijkste steden van 
de Republiek, na Amsterdam, Dordrecht, 
Haarlem en Utrecht. Tijdens de Opstand 
vestigde prins Willem van Oranje zich in de 
stad, waar hij in 1584 werd vermoord. 
De zeventiende eeuw bracht voorspoed, 
door de vestiging van een Kamer van zowel 
de Oost- als de West lndische Compagnie 
in Delft. Samen met de bloeiende 
porseleinindustrie, ontstaan uit de import 
van Chinees aardewerk, zorgde dit voor een 
economische impuls. In deze eeuw speelde 
Delft ook een belangrijke rol in de kunst 
en wetenschap. Bekende kunstenaars en 
wetenschappers als Johannes Vermeer, 
Pieter de Hooch, Carel Fabritius, Jan Steen, 
Antoni van Leeuwenhoek en Reinier de Graaf 
vestigden zich in de stad. 
In de 19e eeuw wordt Delft in plaats van 
een stad met nijverheid en handel een stad 
van industrie en wetenschap. Mede door de 

gunstige ligging tussen Rotterdam en Den 
Haag, met verbindingen over water, spoor en 
wegen. 
Gist- en Spiritusfabriek (later Gist 
Brocades, nu onderdeel van DSM), Calve 
en Delft Instruments vestigden zich er 
als nieuwe industrie. De oprichting van 
de Koninklijke Academie (tegenwoordig: 
Technische Universiteit) in 1842 en 
het onderzoeksinstituut TNO in 1932 
zorgde voor een impuls op het gebied van 
kennis en wetenschap. De Technische 
Hogeschool speelt later een belangrijke rol 
in de oprichting van het waterloopkundig 
laboratorium, nu Deltares. 

Ontstaansgeschiedenis Deltares 
In 1919 wordt door Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen een 'Commissie 
tot oprichting van een waterloopkundig 
laboratorium' benoemd. Bij de bouw van 
een nieuw onderkomen voor de afdeling 
weg- en waterbouwkunde in 1920 liet de 
commissie in de kelderverdieping ruimte 
voor dit laboratorium reserveren. De 
ontwerpen voor het gebouw moesten 
hiervoor worden aangepast. 
Een reis langs buitenlandse g 
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laboratoria wees echter uit, dat de 
kelderruimte helemaal niet geschikt was 
voor dit doel. Daarom koos men ervoor 
om de onderzoeken voor Rijkswaterstaat 
aan onder andere de sluizen en sluitgaten 
voor de afsluitdijk in buitenlandse 
waterloopkundige laboratoria uit te voeren. 
De Commissie was zo te spreken over 
het verrichte onderzoek, dat zij in 1925 
voorstelde op korte termijn een tijdelijk 
waterloopkundig laboratorium in de kelder 
van weg- en waterbouwkunde te realiseren. 
Zo kon in Nederland ook de nodige ervaring 
op dit gebied worden opgedaan. Onder 
Ieiding van lr. J. Thijsse (Eerstaanwezend 
lngenieur bij Zuiderzeewerken) werd het 
tijdelijk laboratorium ingericht en in 1927 
in gebruik genomen. De werkzaamheden 
van het Waterloopkundig Laboratorium 
(WL) bestonden de eerste jaren vooral uit 
het ontwerpen en testen van onderdelen 
van sluizen en kanalen in Nederland. 
Zes jaar na de opening het waterloopkundig 
laboratorium definitieve huisvesting aan 
de Raam 61. In het nieuw gebouwde 
gebouw met een oppervlakte van 2000 
vierkante meter had het Waterloopkundig 
Laboratorium nu een voor die tijd uniek 
modern laboratorium. Langzamerhand 
verwierf het Waterloopkundig Laboratorium 
Delft wereldwijd naamsbekendheid en 
kwamen er opdrachten uit het buitenland. 
Op het gebied van onderwijs kwam een 

nauwere band met de Technische 
Hogeschool, doordat Thijsse 

gevraagd werd les te geven 
10 in hydraulica. Studenten 

kregen nu practicum in het laboratorium. 
Na de Tweede Wereldoorlog was het 
Waterloopkundig Laboratorium nauw 
betrokken bij de het dichten van de gaten 
in de dijken rond het eiland Walcheren, 
dat onder water werd gezet (inundatie) 
door middel van het bombarderen van de 
dijken, om de Duitsers te verdrijven. In 
1947 ontving het laboratorium de opdracht 
voor modelonderzoek naar stromen en 
waterstanden in de benedenrivieren en 
zeearmen van Zuidwest Nederland. Het 
model was te groot voor de modellenhal 
en werd daarom in de ernaast gelegen 
tuin gebouwd, overdekt door twaalf 
Amerikaanse legertenten. Het groeiende 
aantal grote opdrachten maakte een 
openluchtlaboratorium noodzakelijk. Dit 
werd van 1951 tot 1957 aan de Repelweg 
in de Noordoostpolder gerealiseerd. Na de 
watersnoodramp in 1953 werd het Delta plan 
geboren, hiervoor deed het laboratorium 
jarenlang onderzoek, waarbij voor het eerst 
een automatische getijregeling voor het 
overzichtsmodel van Zuidwest Nederland 
toegepast. Het laboratorium groeide in deze 
jaren van 120 tot rond de 350 werknemers. 
Zowel de behuizing als, uitstraling als 
organisatie van dit onderhand grote bedrijf 
vroeg dan ook om nieuwe huisvesting. 
In 1962 werd hiervoor contact gezocht 
met architectenbureau Op Ten Noort 
Blijdenstein. AI gauw bleek een twee keer 
zo groot gebouw als de bestaande bouw 
niet realistisch op de bestaande locatie in 
Delft. Er zou een laboratoriumcomplex van 
tien hectare nodig zijn, waar het oude terre in 



slechts een hectare besloeg. Dit was dus 
een behoorlijke schaalvergroting. Ten zuiden 
van de nieuwe Technische Hogeschool 
kwam een geschikt terrein beschikbaar. 
In 1965 ging de bouw hier van start met 
de bouw van het getijmodel Rijnmond, dat 
een eigen gebouw kreeg. Het model werd 
gebruikt voor de onderzoek ten behoeve van 
de uitbouw van Europoort en de Maasvlakte. 
De verdere bebouwing van het terrein 
liep vertraging op, zodat het in 1977 werd 
voltooid. Ook in de Noordoostpolder werden 
verschillende bouwwerkzaamheden verricht. 
Naast stromingsonderzoek werd steeds 
meer onderzoek verricht naar gevolgen 
voor het milieu door bijvoorbeeld het lozen 
van koelwater. Daarnaast werd onderzoek 
verricht voor rivierwaterwinning door de 
waterleidingbedrijven Rotterdam en Den 
Haag. Door de verbredingvan het werkterrein 
werden samenwerkingen aangegaan met de 
Landbouwhogeschool in Wageningen en het 
lnstituut voor Bodemvruchtbaarheid in Haren. 
Na steeds verdergaande samenwerkingen 
met andere kennisinstituten en bedrijven is 
Deltares ontstaan uit de samenvoeging van 
WLI Delft Hydraulics samen met GeoDelft, 
bodem en grondwater unit van TNO en delen 
van Rijkswaterstaat. 

Opten Noort Blijdestein 
Het bureau Op ten Noort Blijdestein, dat 
het Thijsse-erf, de tegenwoordige Deltares
campus ontworpen heeft, is een bureau 
met een sterk ingenieurskarakter. Dit is 
onder andere te zien in de werkzaamheden 
die ze verrichten. Het grootste deel van 

de activiteiten behelsen constructieve, 
bouwfysische berekeningen en tekeningen, 
weg- en waterbouwkundige werken en 
bemaling, waterleiding en pompstations. 
Deze technische inslag is goed terug 
te zien op de Deltares-campus in de 
geometrie van de indeling, de (voor toen) 
moderne materialen die toegepast zijn 
en de zichtbaarheid van aansluitingen en 
detailering in de gebouwen. 
Het bureau werd opgericht onder de naam 
T.A.B.R.O.S. (Technisch Advies Bureau 
Roosenburg- Op ten Noord -Scheffer) in mei 
1919 als technisch adviesbureau. 
Onder de ontwerpen van het bureau in 
de beginjaren zijn een aantal markante 
gebouwen, waaronder: De Witte Dame 
voor Phillips in Eindhoven en het 
woningbouwcomplex voor de Bond 
van Ambtenaren van de Nederlandse 
Spoorwegen. 
Naast de werkzaamheden die het bureau 
reeds verricht gaat onteigening een steeds 
belangrijke rol spelen en wordt het bureau 
hierin gezien als specialist. De insteek 
blijft het ontwerpen vanuit een technisch 
oogpunt. Hier zijn de opdrachten ook naar. 
Zo kreeg Op ten Noort Blijdestein de Ieiding 
over de voorbereiding voor de aanleg van het 
waterleidingsysteem in Paramaribo. 
Na de Tweede Wereldoorlog volgde het 
bureau meer en meer de ontwerpprincipes 
van het naoorlogs modernisme. Daar 
waar ontwerpen vragen om expressie 
of uitstraling wordt een meer 
brutalistische stijl gehanteerd. Deze 
is wat betreft vormrentaal echter 11 
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minder expressief dan andere voorbeelden 
uit die tijd. 
Na verschillende naamsveranderingen 
heeft het bureau vanaf 1969 de naam 
Op ten Noort Blijdestein, tegenwoordig 
afgekort tot ONB. Het bureau heeft hoewel 
er nu een grotere rol voor architectonisch 
ontwerpen is weggelegd, nog steeds een 
brede technische basis. Een belangrijk punt 
in de visie is de goede samenwerking tussen 
diverse specialisten binnen het bedrijf OBN. 

12 
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LiGGI~~G 

Deltares ligt ten zuiden van Delft, tussen 
de Schie en de autosnelweg A13, aan de 
Rotterdamseweg. Voor de aanleg van de A13 
was de Rotterdamseweg de belangrijkste 
doorgaande route van Delft naar Rotterdam. 
Ten tijde van de bouw van het terrein, voor 
dit toen nog Waterloopkundig Laboratorium 
Delft geheten onderzoeksinstituut, was 
een deel van de grond eigendom van de 
gemeente Delft en een deel van de TU Delft. 
Hoewel dit in eerste instantie niet direct 
zichtbaar is, heeft het Deltares-campus een 
duidelijke link met de TU campus. Deltares 
is opgenomen in het plan Technopolis, 
dat onderdeel is van de kennis-as die het 
speerpunt vormt in de ontwikkeling van 
Delft. De TU Delft is hiervan de ruggengraat. 

Bereikbaarheid 
Deltares is zeer goed bereikbaar voor aile 
soorten van verkeer. Door de ligging langs 
de rijksweg A13 dicht bij afslag Delft-Zuid is 
Delta res met de auto het beste te bereiken. 
Bij de ingang is een bushalte waar twee 
maal per uur een bus naar het treinstation 
van Delft vertrekt. Op 1,5 km ligt treinstation 
Delft Zuid. Voor internationaal verkeer kan 
gebruik gemaakt worden van Rotterdam 
Airport, dat 7,3 km verderop aan de A13 ligt 
en Schiphol. Daarnaast zijn de treinstations 
van Den Haag en Rotterdam aangesloten op 
het internationale hi-speed treinnet. 

Functies 
Deltares ligt ingeklemd tussen 

verschillende typen terrein. Met als 
14 belangrijkste het TU terrein, het 

bedrijventerrein tussen de Rotterdamseweg 
en de Schie, het natuurgebied aan de 
zuidzijde en het polderlandschap. Het 
bevindt zich op de scheidslijn tussen stad 
en land, tussen stedelijkheid en natuur. 
De activiteiten van Deltares bevinden zich 
ook in dit gebied. Ze vormen de schakel 
tussen tussen techniek en natuur. Het 
valt aan te bevelen deze connectie tussen 
ingenieurschap en natuur in het toekomstige 
plan voor Deltares een grotere rol te geven 
dan ze nu heeft. De nadruk ligt momenteel 
op het ingenieurschap. 

Waterstructuur 
Deltares ligt in de Delfgauwse Zuidpolder. De 
polder bestaat uit een fijnmazige waterstructuur 
bestaat uit smalle lange sloten, die ongeveer 65 
meter uit elkaar liggen. Ten zuiden van Delta res 
ligt recreatiegebied Ackerdijkse Bos. Dit terrein 
is in de jaren tachtig opnieuw ingericht. De 
waterstructuur van de polder is hier vervangen 
door de slingerende loop van het water in het 
op sommige plaatsen opgehoogde terrein. 
De brede waterpartijen random de Dettares
campus spelen een belangrijke rol in de 
waterhuishouding van de polder. Zij vervangen 
de Oude Molensloot die van oost naar west 
dwars over het terrein naar het gemaal bij 
de ingang liep. Het water ten zuiden van het 
terrein voert het water voor de hele polder af. 
Aile wateren binnen de Delta res-campus zijn op 
het water aan de noordzijde aangesloten. Dit 
water ligt er dus om het terrein zelf te kunnen 
bema len. Daarbij zorgt het brede water rondom 
voor een fysieke afsluiting van het terrein. 



DELTARfS * BUSHALTE AUTOWEG AUTOSNELWEG 

* ROTTERDAM AIRPORT 

BEREIKBAARHEID 
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Science Park Technopolis 
Voor het gebied ten zuiden van de TU Delft, 
rondom Deltares, ligt er een masterplan, 
dat in de komende decenia zal worden 
uitgevoerd. Er wordt een grootschalig 
ruimtelijk Research & Development terrein 
gerealiseerd, genaamd Science Park 

Technopolis. Het park moet, dankzij de 
samenwerking met de TU Delft en de goede 
ligging en bereikbaarheid, "een van de 
belangrijkste 'science parks' van Europa" 
worden. 
Het stedenbouwkundig plan voor 
Technopolis gaat uit van een 15 
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heldere hoofdstructuur bestaande uit wegen, 
groen en water. Deze elementen vormen 
het raamwerk, waardoor het grate gebied 
wordt opgedeeld in kleinere, herkenbare 
eenheden: 'de buurten'. Onderscheid in de 
buurten ontstaat door verschillen in gebruik, 
inrichting en identiteit. In het 
beeldkwaliteitplan wordt binnen deze 
buurten onderscheid gemaakt in 'clusters' 
en 'kamers' met ieder hun specifieke 
spelregels ten aanzien van de ruimtelijke 
invulling. De Deltares-campus vormt binnen 
het Technopolis plan in zijn geheel een 
buurt. Hierdoor is een eigen identiteit en 
invulling van de Deltares-campus binnen 
het plan gelegitimeerd. De waterstructuur 
voor het volledige plangebied sluit aan bij de 
waterstructuur van de Delta res-campus. 
Met het doorzetten van twee assen, in het 
verlengde van de Schoemakerstraat en de 
Mekelweg, haakt Technopolis aan op de 
rasterstructuur in het TU middengebied. 
Hierop is het grid van de Deltares-campus 
nu al georienteerd. 
Door de ontwikkeling van Technopolis zal 
het plangebied meer deel uit gaan maken 
van de stad Delft. Ruimtelijk biedt de 
ontwikkeling de kans om de stad aan deze 
zijde op een passende manier af te ron den. 
Voor Technopolis geldt een hoog 
ambitieniveau wat betreft duurzaamheid 
en energie. Het kennisintensieve karakter 
van Technopolis nodigt uit tot creatieve, 

duurzame energieoplossingen binnen het 
bestemmingsplan. De Deltares-campus 

zal hierop aan moeten sluiten. Deel 
16 van de doelstelling voor het 

terrein is dus, duurzaamheid en ecologie te 
bevorderen en zichtbaar te maken. 
Bij de planontwikkeling van Technopolis 
heeft water een belangrijke rol gespeeld. In 
het masterplan is het waternetwerk gebruikt 
als ordenend principe om de ruimtes te 
definieren. Het streven is om aile oevers 
in het plangebied natuurvriendelijk aan te 
leggen, tenzij 
er omstandigheden zijn waardoor dit 
niet mogelijk is. Voor de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers wordt een 
ondergrens aangehouden van 30% 
van de oevers. De Thijssevaart en de 
Karitaatmolensloot worden ingericht 
als natuurvriendelijk watergangen, 
gecombineerd met een ecologische corridor. 
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Door de hierboven beschreven ligging van 
de Deltares-campus kan het plangebied 
een functie krijgen aan de kennis-as, die de 
basis vormt voor de verdere ontwikkeling 
van hetr gebied aan de zuidkant van Delft 
richting Rotterdam. Deze as wordt gezien als 
een ketting met daaraan parels. De parels 
zijn punten waar de ontwikkeling van het 
gebied aan opgehangen kan worden. 
De Deltares-campus is hierin de laatste 
schakel, op de rand van stedelijk gebied, 
naar de strook polderlandschap tussen Delft 
en Rotterdam, die ingesloten wordt door de 
Schie aan de Westzijde en de A13 aan de 
Oost kant. 
De campus krijgt door deze te koppelen 
aan zowel het Technopolis plangebied, 
als de achterliggende polder een veel 
prominentere rol dan ze nu heeft. Daarnaas 
kan de Deltares-campus een positieve rol 
spelen in de ontwikkeling van Technopolis: 
Het ontwikkelen van dit plangebied zal nog 
tientallen jaren duren. Gedurende deze 

camus daarenteregen zijn deze kwaliteiten 
al wei aanwezig. Het kan hierdoor een rol 
spelen in de periode van ontwikkeling van 
Technopolis. 

DELFT 

centrum technopolis 

Delta res 

ROTIERDAM 

periode bestaat het gebied voornamelijk KETIING VAN PARELS 

uit bouwterrein en bouwwegen. Het zal 
dus nog een tijd duren, voor de groene 

en waterrijke kwaliteit van het plan 
18 zichtbaar wordt. Op de Deltares-
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VERBINDING DELFT MET POLDER 
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Locatie 
MNS '''•, 'F' .HNOPOLIS 

___.. verbinding met Technopolis 

___.. verbinding met polder 

AANHAKEN DEL TARES-CAMPUS OP TECHNOPOLIS EN POLDER 
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_.... autoverkeer 

_.... voetgangersverkeer 

dienstingang 

____. openbaar vervoer halte 

VERKEER DELTARES-CAMPUS 
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Delta res 
iOEGJTITE'T 

Laboratorium (WL) kan gezien worden als 
de moeder van Delta res. WL is opgericht in 
1927 door de rijksoverheid. lr. J. Th. Thijsse 
was de eerste directeur van WL. In 1927 was 
het eerste laboratorium in de kelder van het 
ministerie van Weg- en Waterbouwkunde 
gevestigd. WL werd gefinancierd door 
het ministerie van Onderwijs Kunst en 
Wetenschappen. Zes jaar na de oprichting 
krijgt WL een eigen vestiging van 110 bij 
18 meter vrij overspannen aan Raam 61 te 
Delft. 
In 1933 werd WL een zelfstandige 
onderneming, in de vorm van een stichting. 
Vanaf toen tot de Tweede Wereldoorlog 
kwamen de eerste internationale opdrachten 
en internationale samenwerkingen tot stand, 
door de oorlog bekoelde de betrekkingen, 
die voornamelijk met Duitsland waren. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is WL 
gewoon door gegaan met onderzoeken en 
groeide het zelfs. Er kwamen aileen geen 
opdrachten meer uit het buitenland . Aileen 
tijdens de gevechtshandelingen in het begin 

van de oorlog en tijdens de hongerwinter 
heeft WL stil gelegen. 

Na de oorlog had de drooglegging 
22 van 

het eiland Walgeren de hoogste prioriteit. 
Doordat de meerderheid van het personeel 
de oorlog had overleefd kon hier hard 
aan gewerkt worden. Echter na het 
droogleggen van Walgeren vertrok veel 
personeel. Door de oorlog leverde de 
TU Delft, destijds de Technische 
Hogeschool, geen nieuwe ingenieurs. Dit 
was een zware tijd voor WL. Toen de TU weer 
began te leveren kwam het bedrijf weer op 
voile gang en began weer te groeien. Ook 
internationale betrekkingen werden weer 
aangehaald . 
Op zondag 1 februari 1953 vond de 
watersnoodramp plaats. Dit betekende 
een drukke tijd voor WL. Er waren zes 
gaten in de zeedijken geslagen, die gedicht 
moesten worden. Het dichten van de 
gaten heeft ongeveer een jaar geduurd. 
Door de betrokkenheid van de koninklijke 
familie bij de ramp kwam ook WL in beeld 
bij het koninklijke huis. WL onderhield 
een warme band met het koninklijke huis 
en bij staatsbezoeken van buitenlandse 
vorsten werd standaard WL bezocht. De 
watersnoodramp was ook de aanleiding te 
gaan werken aan deltawerken. In 1960 nam 
Thijsse afscheid van WL, ruim voordat de 



deltawerken waren afgerond. 
In de jaren zestig begon WL explosief 
te groeien, vooral door de bouw van de 
deltawerken. In deze periode is WL verhuisd 
naar wat nu de Thijsse-erf, nu de Deltares 
campus is. In deze jaren werd WL ook een 
volwassen bedrijf waarin kwaliteit van de 
werkplek, creeer plannen en opleiding voor 
personeel ook onderdeel werden van de 
organisatie. 
In de loop van de jaren zeventig kwam 
het Thijsse-erf gereed. Het Thijsse-erf 
is in grote lijnen de Deltares-campus, zoals 
die er nu ligt. In de jaren tachtig zijn 
veel concurrenten van WL overgegaan 
op het werken met computermodellen, 
de onderzoeksfaciliteiten zijn bij deze 
overgang afgestoten. WL en nu Delta res zijn 
altijd blijven werken met schaalmodellen 
en proefopstellingen. En naar nu blijkt 
kunnen zij daarom betere ontwerpen 
maken. Door de combinatie van schaal- en 
computermodellen is Delta res een unieke 
onderneming op wereldniveau. 
In 2008 heeft er de fusie plaatsgevonden 
waardoor Delta res is ontstaan. 
De doelen van Deltares 
Deltares is door de Nederlandse overheid 

in het Ieven geroepen om namens 
Nederland een bijdrage te leveren aan de 
deltavraagstukken waar Nederland mee te 
kampen heeft. Doel hiervan is om kennis 
naar Nederland te halen en Nederland een 
sterkere positie te geven in de strijd tegen 
het water. 
Dit is echter niet de enige rede voor het 
oprichten van Deltares. Delta res moet 
ook een uithangbord van de Nederlandse 
kenniseconomie en deltatechnologie zijn, 
dat de Nederlandse kennis en kunde 
uitdraagt in de wereld. 
Deze vooraanstaande internationale 
positie moet primair leiden tot 'up to 
date' technologie voor de strijd van de 
Nederlanders tegen het water, maar het 
moet ook leiden tot een positieve bijdrage 
aan de Nederlandse economie. 
Om deze doelen waar te maken geeft 
Deltares aan te willen werken aan hun 
zichtbaarheid en aan merkherkenning. De 
vraag die hierbij rijst, is voor wie zij zichtbaar 
willen zijn en hoe zij hieraan werken? 
Wat, hoe en waarom 
De 'core business' van Deltares is 
het vertalen van wetenschap naar 
praktijktoepassingen op het 23 



Delta res 

gebied van 
deltatechnologie. Hiervoor doet Delta res 
onderzoek op verschillende gebieden, 
de belangrijkste onderzoeksgebieden 
zijn, kust- en zeeonderzoek, bodem en 
ondergrond, rivieren, meren en grondwater 
en beleid, planning, advies, analyse en 
scenariostudies. 
Dit is een breed scala aan onderzoeken, 
omdat er een breed scala aan vragen 
is binnen de deltavraagstukken. Vele 
disciplines komen bij elkaar. Het unieke 
concept van Delta res is dat zij al deze 
disciplines in huis heeft en daarom integrale 
oplossingen kan bieden op de vraagstukken 
die voortkomen uit de markt. 
Naar, kunst, zee, bodem, ondergrond, 
rivieren, meren en grondwater wordt 
onderzoek gedaan door middel van 
schaalmodellen en computermodellen. 
Deze informatie vult elkaar aan, waardoor 
er hoogwaardige kennisontwikkeling 
plaatsvindt. 
Naast de meer technische kant, het 
onderzoek, doet Deltares zoals gezegd ook 
aan beleid, planning, advies, analyse en 
scenariostudies. Dit is belangrijk voor de 
brede impact van de deltavraagstukken. 
De deltavraagstukken zijn van groot 
belang voor onze directe 
318 319 
leefomgeving, beleid is direct voelbaar. 
Daarom streeft Delta res naar een 

maatschappelijk draagvlak voor haar 
toepassingen. Bij de doelen waarnaar 

gestreefd wordt, worden waarden 
24 toegevoegd. Het uiteindelijke 

doel is veilig, 
schoon en duurzaam te Ieven met water. 
Deltares is een 'non-profit' organisatie. 
Dit betekent niet dater geen geld 
verdiend hoeft te worden, maar dat de 
winst die Delta res maakt in onderzoek 
wordt gestoken. Zo behoudt Delta res op 
lange termijn hoogwaardige kennis om 
'state-of-art' oplossingen te kunnen bieden 
op de deltavraagstukken. Een opdracht 
moet aan vier eisen voldoen voor Delta res 
de opdracht aanneemt, deze punten zijn: 
• Toevoegen van sociale waarde; 
• Bijdragen aan de Nederlandse positie 
op het gebied van het deltavraagstuk; 
• Het moet de reputatie van Delta res als 
internationaal topinstituut bevorderen; 
• Het moet bijdragen aan de financieHe 
soliditeit van Delta res. 
Directie 
De directie streeft een grote eigen 
verantwoordelijkheid van het personeel 
en de afdelingen na. De directie is er ter 
ondersteuning van het personeel en voor 
coaching. 
Concurrentie 
Met de intrede van de computer zijn 
vele concurrenten van Deltares 
over gegaan op het werken met 
computermodellen. De testlaboratoria, waar 
met schaalmodellen testen werden gedaan, 
zijn afgestoten. Deltares is natuurlijk ook 
met 
computermodellen gaan werken. Echter wat 
voorheen het Waterloopkundig Laboratorium 
heeft gedaan en nu ook Deltares, is om 
naast 



het werken met computermodellen ook te 
blijven werken met schaalmodellen. Dit heeft 
Deltares in een unieke positie gebracht. In 
de 
loop der tijd is namelijk gebleken dat aileen 
computermodellen niet accuraat genoeg zijn 
voor de vraagstukken die waterloopkundige 
instituten moeten behandelen. Doordat 
Deltares als een van de weinige instituten 
wei is blijven werken met schaalmodellen, 
is er een continue interactie tussen de 
computermodellen en de schaalmodellen. 
Hierdoor kan Delta res veel preciezer werken 
als de meeste concurrenten en is daarom 
een wereldleidend instituut op het gebied 
van deltatechnologie. 
Shareholders 
De belangrijkste shareholders voor Delta res 
zijn autoriteiten en dan met name de 
Nederlandse overheden. Hier komen de 
meeste opdrachten en subsidies vandaan. 
Ook worden samen met de Nederlandse 
overheid de onderzoeksgebieden bepaald . 
Ook werkt Deltares voor buitenlandse 
overheden. 
Delta res werkt sa men met Nederlandse 
bedrijven aan een sterke kennispositie 
en verkrijgen daarmee een sterke 
concurrentiepositie. Ook wordt er met 
buitenlandse bedrijven samengewerkt, dit 
metals hoofddoel kennis te vergaren, bij de 
opdrachtgever dan wei uit de opdracht. 
De ruggengraat van Deltares is kennis. Om 
het kennispeil hoog te houden, wordt er 
veel samengewerkt met kennisinstituten en 
universiteiten. 
Ook werkt Delta res sa men met publieke 

organisatie, zoals NGO's, dit om een 
positieve 
bijdrage te Jeveren aan derdewereldlanden 
met de kennis die zij in huis hebben. 

Geprojecteerde identiteit 
Er is een duidelijk verschil waarneembaar in 
de doelen die Deltares als bedrijf nastreeft 
en de doelen die Delta res in zijn projecten 
nastreeft. De vraag die hierbij verrijst is of 
Deltares als bedrijf net zo nobel is a is in de 
projecten die zij uitvoeren? 
De identiteit die Delta res a is bedrijf wil 
uitstralen, is die van een hoogwaardig 
kennisinstituut op het gebied van 
deltatechnologie. Zij zijn hierin onafhankelijk 
en toonaangevend in de wereld . 
In de projecten laat Deltares zien dat zij 
een hoge maatschappelijke betrokkenheid 
hebben en op een integrale manier de strijd 
tegen het water voeren. Deze strijd verandert 
steeds meer van een strijd tegen het water 
naar een strijd met het water. Belangrijk 
hierbij zijn maatschappelijk draagvlak, 
kwaliteit. duurzaamheid, ecologie, veiligheid, 
openheid en communicatie. 

lntegrale samenwerking 
Door de duikdoorbraak in Wilnis is bij 
de rijksoverheid het idee gegroeid om 
een kennisinstituut op het gebied van 
deltatechnologie op te richten. Er kwamen 
namelijk rapporten van vier verschillende 
instanties over de dijkdoorbraak. Deze 
vier instanties waren gesubsidieerd 
door de rijksoverheid maar werkte 
niet of nauwelijks met elkaar 25 
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sa men. De vier 
rapporten van de vier instanties gaven ook 
nog eens geen duidelijk integraal antwoord 
op de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren 
dater dijk in Wilnis is doorgebroken. Dit 
heeft de overheid doen besluiten Delta res 
op te richten. Hierdoor zou een efficientie 
slag moeten plaatsvinden en moet er meer 
duidelijkheid komen voor de overheid, door 
een integrale aanpak van de vraagstukken. 
Naast de fusie van de bedrijven moeten zij 
ook op een locatie komen te werken. Dit is 
de 
Delta res-campus geworden, het voormalige 
Thijsse-erf van WL 1 Delft hydraulics. Aile 
onderdelen van Deltares komen op deze 
campus, zo wordt ook de deltagoot naar 
Delft verhuist. 
De fusie is reeds in 2008 voltrokken. Aileen 
het een worden op de Delta res-campus 
is nog niet voltooid. Het vestigen op een 
locatie heeft tot dusver nog niet geleid tot 
de integrale samenwerking. Mensen met 
verschillende disciplines zitten nogverspreid 
over de verschillende gebouwen en er zijn 
nog steeds groepen medewerkers die op 
andere locaties zitten. 
Het doel dat de samenvoeging van 
de bedrijven zou leiden tot integrale 
samenwerking, is in de praktijk nog niet 
vertaald . Het komt er op dit moment op 
neer dat Delta res wei een bedrijf is, maar 
dat de verschillende afdelingen nog als 

afzonderlijke bedrijven werken. Wei is bij 
het 

personeel duidelijk de wil te zien om 
26 te 

gaan samenwerken. 
Flexwerken 
Delta res werkt op dit moment nog in haar 
oude patronen waarbij iedereen een eigen 
plaats heeft. Dit gaat veranderen met de 
nieuwbouw van een kantoorgebouw. Het 
nieuwe kantoorgebouw zal flexplekken 
krijgen. Het personeel heeft haar twijfels 
over het flexwerken, omdat zij dan geen 
eigen plek meer krijgen en omdat zij slechts 
een beperkte opslagruimte mee mogen 
nemen naar de nieuwe werkplek. Nu hebben 
vee I medewerkers nog twee kasten vol 
persoonlijk materiaal. Dit zal in de toekomst 
slechts een plank van een meter bedragen. 
Om dit mogelijk te maken moeten de digitale 
voorzieningen en de bibliotheek wei gereed 
zijn. 
Ook maken mensen zich zorgen over de 
uiting van de identiteit van de werknemers. 
De gemiddelde werknemer van Delta res 
heeft een beetje het karakter van een 
verstrooide professor. Hier horen bureaus bij 
met stapels papieren. Met het flexwerken is 
dit niet meer mogelijk, omdat de plaatsen de 
dag daarna vrij moeten zijn voor een andere 
medewerker. Ook zijn er geen boeken meer 
zichtbaar. Hiermee kan de suggestie gewekt 
worden dat het personeel geen bagage heeft 
om het werk te doen. Boeken roepen een 
sterke associatie met wetenschap op. 
Wei denkt het personeel , door de juiste 
afdeling naast elkaar te plaatsen en de open 
werkplekken, dat dit de integrale werkwijze 
waar Delta res naar streeft te goede zal 
komen. De wil tot integraal samenwerken is 
wei echt aanwezig bij Delta res. Wei moeten 



voor de integraie samenwerking en het 
fiexwerken de randvoorwaarden geschapen 
worden die dit mogeiijk maken. Hierbij 
moet gedacht worden aan faciiiteiten en 
een archief maar ook het koffiezetapparaat 
speeit hier een beiangrijke roi in, of te 
wei waar en hoe ontmoeten mensen van 
verschiiiende afdeiingen eikaar. 
Theater 
Deitares zegt maatschappeiijk betrokken te 
zijn en dit moet ook wei, want de besiissingen 
die bij Deitares genomen worden kunnen 
grote invioed hebben op de samenieving. 
Maar niet aileen in de projecten is Deitares 
maatschappeiijk betrokken, Deitares biedt 
ook onderdak aan een theatergroep in een 
van de ieegstaande gebouwen. Ondanks het 
feit dat dit gebouw gesioopt gaat worden, zai 
in de nieuwbouw piaats zijn voor het theater. 
De directie 
De directie streeft een grote eigen 
verantwoordeiijkheid na van het personeei 
en de afdeiingen. De directie is er ter 
ondersteuning van het personeei en voor 
coaching. Aan deze taak van de directie 
wordt ietteriijke invuiiing gegeven door de 
directie niet in de bovenste verdieping van 
het hoofdgebouw te piaatsen, maar door de 
directie tussen het personeei te piaatsen. 
De directie is nameiijk zeer centraai 
gehuisvest op de eerste verdieping van het 
hoofdgebouw. Dit is een goed signaai dat de 
directie hiermee afgeeft. 
identiteit 
De werksfeer waarin het personeei wii 
werken is van groot beiang. Uit de eerste 
bijeenkomst van het gebruikerstraject, is 

gebieken dat het personeei zich het beste 
thuis voeit bij een professioneie, functioneie 
en groene werkomgeving. Er moet een 
echte werksfeer hangen en de sfeer op 
de werkpiekken moet een weerspiegeiing 
zijn van wat Deitares is. Deze is, zoais 
een werknemer opmerkt, te typeren a is 
de 'verstrooide professor uitstraiing'. 
Er wordt door het personeei aangegeven 
dat ze veriangen naar een campus met 
herkenbare identiteit. 

Delta res 
Enabling Delta Life ~ 
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watercultuur 
WATER IN DE NEOERLMJOSE CULTUUR 

Elk mensenleven is onlosmakelijk verbonden 
met water, zonder water is er geen Ieven. 
De antieke filosofen beschreven water als 
een van de vier elementen die de aarde 
vormen. De andere waren aarde (grand), 
vuur en Iucht. Voor de Kgi indianen in 
Colombia vormen drie elementen het begin 
van het Ieven: de moeder, de nacht en het 
water. In aile culturen is water verbonden 
met het Ieven en wordt het gebruikt bij 
rituelen en tradities rand de geboorte, bij 
het dagelijkse Ieven, bij genezing en bij de 
dood. Pasgeboren kinderen worden gebaad 
(gedoopt), niet aileen om het lichaam te 
reinigen, maar oak om het krachten van het 
water te geven. Water staat symbool voor 
de geestkracht van de mens en voor de 
sterfelijkheid: het water zal er immers nag 
zijn als de mensen er niet meer zijn. 

Water speelt een belangrijke rol in het Ieven 
van de Nederlanders. De strijd tegen water 
en de angst voor overstramingen zijn van aile 
tijden. Maar water brengt de Nederlanders 
oak veel goeds zoals de visserij en energie 
via watermolens. En de rijkdom in de 
gouden eeuw was vooral te danken aan 
de zeevaart. Het is dan oak logisch dat 
water veel voorkomt in onze taal. Voor veel 
kunstenaars, van schrijvers tot schilders, 
was en is het een bran van inspiratie 

In Nederland wordt veel over het weer 
gepraat, vooral als het regent. Het is dan 

oak niet verwonderlijk dat wij veel 
woorden kennen voor regen(en): 

28 stortbui, motregen, wolkbreuk, 

miezeren, druilen. En in ons natte land 
kennen we heel veel woorden voor 
waterpartijen zoals beek, rivier, vliet, gracht, 
plas, sloot, vaart en drift. 
De hoeveelheid woorden voor water hangt 
sa men met de omstandigheden in een land. 
De Inuit (Eskimo's) kennen vee I verschillende 
woorden voor ijs. De Massi uit Burkina Faso 
hebben zelfs maar een woord voor Iucht en 
neerslag sa men 

In veel religieuze verhalen speelt water een 
bijzondere ral. In tal van scheppingsverhalen 
bestaat de oervorm van de wereld uit een 
grate oceaan waaruit het Ieven ontspringt. 
Oak het verhaal van de zondvloed is een 
terugkerend thema. Uit de bijbel kennen we 
Noach die een ark bouwde en zo zichzelf, 
zijn familie en een dwarsdoorsnede van 
het planten- en dierenrijk redde van de 
verdrinkingsnood. Maar oak de Azteken 
kenden een zondvloed. In hun heilige 
verhalen komen vier catastrafes voor, die 
de huidige wereld schiepen door de oude 
te vernietigen. Een van die rampen was een 
gigantische vloed die de hele aarde onder 
water zette. De mensen veranderden in 
vissen. Slechts enkelen wisten de ramp in 
een boot te overleven. En zo werd de huidige 
wereld geboren. 
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watercultuur 
WATER HEDENDAIV:;SE KUNST 

Delta res houd zich grotendeels bezig met de 
'harde' rekenkundige kant van water. Omdat 
water een grote rol speel in de Nederlandse 
cultuur, die verder gaat dan het gevecht 
tegen het wassende water, wordt met het 
nieuwe gebouw ruimte gecreeerd, om 
naast een expositie over de werzaamheden 
van Deltares een kunsttentoonstelling te 
huisvesten. Zo wordt de 'poetische' kant van 
het water tegenover de 'harde' gezet. 
In de hedendaagse kunst Iaten veel 
kunstenaars zich inspireren door water 
Water is immers onlosmakelijk verbonden 
met het Ieven in aile vormen Water is de bron 
van Ieven. Werelddelen, mensen en dieren 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 
door water. Van de grootste oceaan tot het 
water waarmee we de we doorspoelen, in 
een allesomvattende cyclus is water de 
verbindende factor en daarmee een van de 
balangrijkste elementen die we kennen. 
In het museum is ruimte om naast 
schilderwerken , projecties en videokunst, 
installaties met water een plek te geven in 
de hallen waar in het verleden modellen 
van hout en metaal werden gemaakt. De 
modellen werder gebruikt in het water te 
leggen en metingen over waterstromen en 
gedrag aan te doen. Zo komt het handwerk 
dat in hier gedaan werd terug naar de 
werkplaatsen, maar nu van de hand van de 
kunstenaars. Hiernaast enkele voorbeelden 
van hedendaagse kunst waarbij water en/of 

30 

natuur(kunde) gebruikt is als inspiratieron, 
materiaal of thema. 

BILL VIOLA: "OCEAN WITHOUT A SHORE" 
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watercultuur 
WATER HEDENDAAGSE KUNST 

32 MELLE SMETS: TENTSTATION 
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watercultuur 
WATER HEDENDAAGSE KUNST 

34 OLAFUR ELIASSON: NOTION MOTION 
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Delta res-campus 
DELTA RES IN BEELD 

HOOFDGEBOUW GOT EN LAB 

BEBOUWING IN HET PLANGEBIED 
40 



ZOUT-ZOETHAL 

OUDE WERKPLAATSEN 

ZOUTSTATE 
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IN BEEL 
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FOTO'S VAN HET PLANGEBIED 
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Delta res-campus 
DELTARES IN BEELD 

FOTO'S VAN HET PLANGEBIED 
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Delta res-campus 
MIA LYSE 

Grid 
Over de Deltares-campus ligt een voor het 
modernisme kenmerkende gridstructuur. 
Deze ligt in dezelfde richting als het grid 
van de TU campus ten noorden van het 
terrein. Het grid dicteert de hele inrichting 
van het terrein. De wegen en bebouwing 
op het terrein sluiten hier op aan. 
Het idee van het grid als basis voor het 
terrein, ontstond omdat dit veel vrijheid zou 
bieden in gebruik en inrichting. In de assen 
van het grid is dan ook geen hierarchie 
aangebracht. De wegen die over het grid 
lopen zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde 
breedte. Er is wei een zwaartepunt in het 
grid aangebracht, door in het midden van 
het terrein drie assen dicht bij elkaar te 
plaatsen. 

Auto centraal 
Voor het antwerp van het terrein stand de 
auto als vervoermiddel van de toekomst 
centraal. Op maaiveldniveau is het terrein 
hier volledig op ingericht. Dit laat weinig 
plaats voor voetgangers en fietsers. Er 
zijn nauwelijks trottoirs of fietsroutes. 
Parkeren is centraal op het terrein 
gesitueerd op een centrale as, gevormd 
door twee wegen met daartussen plaats 
voor parkeren en groen zonder obstakels in 
de vorm van bebouwing, die hierdoor het 
zwaartepunt van het terrein vormt. Vanuit 
deze as zijn aile gebouwen snel bereikbaar. 

Door de relatie tussen de plek van de 
parkeerplaatsen met de ingang van 

de gebouwen ontstaat tach een 
46 hierarchie in het grid. Dit komt 

door het verschil in verkeersintensiteit. 
Er ontstaat een 'hoofdstraat' tussen het 
Windgoten gebouw en het Hoofdgebouw, 
doordat deze as de kortste route vormt 
van de ingang naar de parkeerplaatsen. 
Op het gebied van intensiteit van autoverkeer 
zien we een boomstructuur in plaats van 
een gridstructuur. Vanuit een hoofdweg 
zijn er verschillende vertakkingen die 
weer aftakken in steeds minder intensief 
gebruikte wegen. 

Langzaam verkeer 
Voor de routing van het fietsverkeer geldt 
hetzelfde als voor het autoverkeer, omdat 
er geen alternatief is voor de fietser. 
Wat betreft intensiteit ontstaat een 
boomstructuur in dezelfde vorm. Dit komt 
doordat de fietsenstallingen zoveel mogelijk 
bij de ingangen van gebouwen gesitueerd 
zijn. Deze ingangen of voorkanten van de 
bebouwing zijn weer gericht op de centrale 
as in het grid. De fietsenstallingen bevinden 
zich rand de centrale as en zorgen voor 
een verkeersstroom die sterke gelijkenis 
vertoont met die van het autoverkeer. 
Voor voetgangers is op maaiveldniveau 
nauwelijks plaats toegewezen. De smalle 
trottoirs van de fietsenstallingen naar de 
dichtstbijzijnde ingang van een gebouw 
vormen de weinige voorzieningen die er op 
dit niveau voor voetganger zijn. 

Loopbruggenstructuur 
De filosofie van functiescheiding, die 
heerste ten tijde van het antwerp van de 
Deltares-campus, heeft sterk invloed gehad 
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op het antwerp van het terrein. Gedachte 
was dat hierdoor een bepaalde mate van 
helderheid ontstaat. Daarbij kan het antwerp 
van een gebouw of gebied toegespitst 
worden op de functie die het zal dienen. 
Nadeel hiervan is dat op deze manier 
moeilijker van functie te wisselen is en 
herbestemming ingrijpende gevolgen heeft. 
Het maaiveldniveau is op de campus 
nadrukkelijk ingericht met de auto als 
uitgangspunt. Het voetgangersverkeer is 
derhalve naar het eerste niveau getild. 
Middels loopbruggen kan men zich op dit 
niveau van gebouw naar gebouw bewegen. 
Ook binnen de gebouwen bevindt zich hier 
de meeste verkeersruimte. De loopbruggen 
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sluiten steeds aan op de bebouwing 
boven de entree. Hier bevindt zich ook 
een stijgpunt. Dit zorgt voor helderheid 
in het loopbruggensysteem en maakt het 
makkelijker je te orienteren. Zodra je een 
gebouw binnengaat heb je de mogelijkheid 
op het eerste niveau te komen. Nadeel 
hiervan is wei, dat de entrees verscholen 
zit en weinig aandacht op zich vestigen. 
Minpunt aan het loopbruggensysteem op 
de Deltares-campus is dat veel functies als 
vergaderruimten en de kantine zich niet 
op het 'loopbruggenniveau ', maar op de 
begane grand bevinden. 
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Straatprofiel 
Bewegwijzering is een belangrijk onderdeel 
van de visuele communicatie naar binnen 
en naar buiten toe. De bewegwijzering 
binnen de Deltares-campus is herkenbaar 
en overzichtelijk door consequent gebruik 
van materiaal, kleur en typografie. Er 
zijn plannen om op de loopbruggen 
en gebouwen bewegwijzering aan te 
brengen, hierbij bestaat het gevaar, dat 
het gevelbeeld verstoord wordt. De kleuren 
die voor de bewegwijzering gebruikt zijn, 
sluiten aan bij het Deltares beeldmerk, 
maar passen nauwelijks bij de materialen 
en kleuren die verder op de campus 
gebruikt worden. Niet aile bewegwijzering 
en verkeersborden zijn op elkaar aangepast 
en tegelijk vervangen. Dit zorgt hier 
en daar voor een wat rommelig beeld. 
Op de Deltares-campus staat weinig 
straatmeubilair. Tegenover de kantine tegen 
het Windgoten gebouw staan een aantal 
ban ken met tafels om aan te lunchen. Verder 
staat bij aile gebouwen waarin zich kantoren 
bevinden fietsenstallingen. Deze bestaan 
uit een stalen frame op een betonnen 
plaat met daarop een gebogen kap van 
doorzichtig kunststof. Door de transparantie 
van de stallingen, hebben ze een minimale 
invloed op de omgeving waarin ze staan. 
De wegen op de Deltares-campus zijn 
allemaal geasfalteerd en liggen lager of 
gelijk met de naastgelegen berm, afgesloten 

met een betonnen trottoirband . Op 
sommige plaatsen bevindt zich langs 

de weg een strook trottoir. Deze 
48 bevinden zich met name rond het 

hoofdgbouw en bij fietsenstallingen. Verder 
zijn ze erg versnipperd en is hier moeilijk een 
samenhang in te vinden. 

Zichtlijnen 
Het grid dat over de campus ligt brengt met 
zich mee dat er lange zichtlijnen ontstaan. 
Ze lopen in sommige gevallen van de 
ene kant van het terrein naar de andere. 
Vooral vanaf de loopbruggen geeft dit een 
verrassende en soms indrukwekkende 
ervaring. De belangrijkste zichtas is de lijn 
vanaf de ingang naar het Hoofdgebouw. 
Deze is echter door steeds hoger geworden 
begroeiing rond de vijver onderbroken. 
Een ander probleem dat het effect van de 
zichtlijnen geen goed doet, is dat ze in de 
meeste gevallen niet afgesloten worden 
door een object, waarop door middel van de 
as de nadruk gelegd wordt. De assen werken 
ook niet als verbinding met het omliggende 
terrein, doordat ze steeds onderbroken 
worden door het groen aan de randen van de 
campus. Hier liggen mogelijkheden de assen 
beter tot hun recht te Iaten komen. 



Waardeoordeel 
Het idee van het grid functioneert niet, 
omdat het grid maar een ontsluiting heeft. 
Hierdoor is er hierarchie ontstaan binnen 
de gridstructuur, waardoor het werkt als 
een boomstructuur. Een logisch gevolg van 
een grldstructuur is de aanwezigheid van 
zichtlijnen. Deze zouden de interactie met de 
omgeving van Delta res kunnen bevorderen. 
De auto staat centraal in het plan, letterlijk 
en figuurlijk. Het is z6 ontworpen en 
werkt zoals het ontworpen is, maar deze 
ontwerpopvatting is achterhaald en past niet 
in deze tijd en binnen de nieuwe visie van 
Delta res. 
Langzaam verkeer, zowel voetganger als 
fietser, speelt op maaiveldniveau nauwelijks 
of geen rol. Deze ontwerpopvatting is 
wederom achterhaald en past niet in deze tijd 
of bij de nieuwe visie van Deltares. 
De loopbruggen op niveau een vormen 
het terrein van de voetgangers. Echter de 

loopbruggen worden niet intensief gebruikt, 
omdat de afstanden tussen de gebouwen 
te groot zijn en er geen functies aansluiten 
op deze structuur. Wanneer het terrein 
compacter van opzet geweest was en er meer 
functies aan niveau een gekoppeld waren, 
had de loopbruggenstructuur waardevoller 
kunnen zijn. 
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Verleden- Heden- Toekomst 
Omdat het Waterloopkundig Laboratotium 
in fases is over gegaan naar de locatie 
aan de Rotterdamseweg is het plan ook in 
fases opgeleverd. Het ruimtegebrek op de 
oude locatie kwam als eerste naar voren 
in de test- en praktijkruimtes. Vandaar dat 
er op de huidige locatie, in 1965, eerst het 
getijmodel werd gebouwd. Er was in die tijd 
al wei een masterplan voor het gehele terre in 
ontworpen, maar het duurde tien jaar om 
dit geheel uit te voeren. Na het getijmodel 
werden pas in 1969 en 1970 het Windgoten 
gebouw en de Zout-zoethal gerealiseerd en 
kreeg het terrein vorm. Het karakter van het 
terrein was, gedurende de eerste acht jaar, 
een geheel ander karakter dan dat het nu 
heeft. Het was puur een testcampus waar, 
door middel van modellen, ontwerpen werden 
getest. Dit geeft aan dat de insteek van de 
campus in die tijd geheel anders is dan die 
nu is. Momenteel wordt er naast het testen 
veel onderzoek gedaan via simulaties en zit 
al het ondersteunende kantoorpersoneel 
inclusief de directie op de campus. 
In 1973 werd het Hoofdgebouw in gebruik 
genomen en in 1974 het lnstrumentatie 
gebouw, ofwel de huidige Zoutstate. Vanaf 
toen kwamen de kantoorfuncties op het 
terrein en veranderde het karakter meer 
naar zoals dat nu is. Desondanks was er nog 
geen werkplaats om modellen ter plekke te 
maken en het stromingslab en het Gotenlab 

waren nog niet voltooid. Dit gebeurde 
echter vrij snel hierna zodat het hele 

terrein afgebouwd was in 1977. 
52 Het hierboven beschreven plan is 

het originele plan volgens het ontwerp van 
Op ten Noort Blijdestein. Echter gedurende 
de laatste jaren is de Deltares-campus flink 
veranderd. Er is een nieuwe werkplaats 
gebouwd, er zijn tijdelijke kantoren 
geplaatst en het Stromingslab is gesloopt. 
Ook het Windgoten gebouw en de Oude 
werkplaatsen worden binnenkort gesloopt 
en er zal op de plaats van het Stromingslab 
een nieuw kantoorgebouw worden gebouwd, 
waardoor de tijdelijke kantoren weggehaald 
kunnen worden. Dit a lies vanwege de fusies 
met andere bedrijven, de werkzaamheden 
die in de loop van de tijd zijn veranderd en 
om aan de huidige eisen te voldoen. Oftewel 
de Delta res-campus wordt gereorganiseerd. 
Alsgevolg van deze reorganisatie verdwijnt de 
opzet van het originele plan. De samenhang 
tussen de gebouwen zal minder duidelijk 
worden en de gebouwen zullen ook op het 
gebied van vormentaal zeer divers ogen. Dit 
omdatjuist de gebouwen die de samenhang 
in stand houden zullen verdwijnen, waardoor 
aileen de opvallende gebouwen blijven 
bestaan. Het Hoofdgebouw, de Zout-zoethal 
en het nieuwe kantoorgebouw zullen het 
beeld gaan bepalen op de Deltares-campus. 
Om het plan voor de campus goed te 
beoordelen en in zijn tijd te plaatsen 
beschouwen we vervolgens het origineel 
plan, zoals hierboven beschreven is. De 
verromeling die ontstaan is door kleine en 
grotere uitbreidingen en de nieuwbouw van 
verschillende (tijdelijke) gebouwen, merken 
we op, maar Iaten we in de analyse buiten 
beschouwing. 
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Eilanden op een eiland 
Zoals eerder genoemd is de Deltares
campus ontworpen als een eiland. De 
grate sloot random het terrein zorgt voor 
een duidelijke afsluiting van de omgeving: 
het is een eiland in zijn omgeving. 
De campus zelf is echter ook als een 
verzameling eilandjes ontworpen. Dit komt 
enerzijds doordat er een grid is ontworpen 
dat over het hele terrein is gelegd en 
anderzijds doordat de gebouwen hierin 
zo zijn gepositioneerd dat ze nergens de 
omringendewegen raken. Het idee hierachter 
lijkt simpel, een ruim opgezette campus 
creeren. Een nadeel hiervan is dat sommige 
gebouwen ver uit elkaar liggen en er dus een 
grate afstand, ofwel via de loopbrug ofwel 
via buiten, afgelegd moet worden wanneer 
er een bezoek gebracht wordt aan een ander 
gebouw. Hierdoor zijn er op functioneel 
gebied ook eilanden ontstaan. Ten gevolge 
hiervan is er te weinig contact tussen de 
werknemers van de verschillende gebouwen. 
Het plan is ook weer niet zo ruim opgezet 
dat er veel natuur tussen de gebouwen 
aangelegd kon worden, waardoor 
werknemers juist naar een ander gebouw 
zouden willen gaan. 

Hierarchie 
De Deltares-campus is zo opgezet dat 
de hierarchie tussen de verschillende 
gebouwen duidelijk zichtbaar is. Het 

Hoofdgebouw springt er ten opzichte van 
de andere gebouwen nadrukkelijk uit. 

Het gebouw is het meest duidelijk 
ss van aile gebouwen ontworpen 

volgens de kenmerken van het brutalisme 
en is het meest expressief. Daarnaast is 
er duidelijk gekozen voor een evenwichtige 
compositie tussen de hoge toren en de 
laagbouw. Het gebouw is het hoogste van de 
campus en dient als orientatiepunt voor de 
campus. Ook is er met de materialisatie op 
een andere manier omgegaan als op de rest 
van de campus. De toegepaste materialen 
in het Hoofdgebouw komen namelijk aileen 
voor in dit gebouw. 
Tenslotte is ook in het stedenbouwkundig 
plan rekening gehouden met de hierarchie. 
De bezoekers of werknemer rijdt niet aileen 
op het gebouw bij binnenkomst, maar het 
gebouw is ook omringd door een grate vijver. 
Hierdoor zweeft het gebouw boven het water 
en het maaiveld. 

Samenhang 
Om samenhang te creeren tussen de 
verschillende gebouwen zijn er op twee 
manieren overeenkomsten tussen de 
gebouwen ontworpen. Er is dezelfde 
materialisatie en dezelfde vormentaal 
toegepast. Om duidelijk te maken welke 
functie er in het gebouw zit, is er een 
onderscheid gemaakt in materialisatie 
en vormentaal per functie. Voor de 
kantoren is gekozen voor een bruine 
baksteen gecombineerd met gewassen 
beton. Hiernaast worden er horizontale 
gevelelementen gebruikt die worden 
ondersteund door ronde witte kolommen. 
Aile laboratoria en testruimtes zijn uitgevoerd 
in betonstenen op de begane grand tezamen 
met eternit golfplaten op de verdiepingen. 
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De vormentaal bestaat hier voornamelijk 
uit donkergrijze vierkante kolommen 
en uitstekende horizontale ramen. Het 
onderscheidt tussen de functies betekent 
niet dat elk gebouw maar een functie heeft. 
Er zijn regelmatig twee functies in een 
gebouw te vinden, waarbij iedere functie zijn 
eigen vormentaal en materialisatie heeft. 
Naast materialisatie en vormentaal is er ook 
samenhang gecreeerd door kleuraccenten 
aan te brengen op het terrein. De kleuren 
rood, blauw en geel hebben elk een 
eigen functie. Rood dient enerzijds als 
orientatiepunt, de schoorstenen van de Zout
zoethal en het Gotenlab zijn rood. Anderzijds 
geeft rood ook toegankelijkheid aan, deuren 
die toegankelijk zijn voor werknemers en 
de trapleuning van een vluchttrap zijn 
rood. Blauw dient voor bewegwijzering 
en begeleiding door middel van blauwe 
straatnaambordjes en route aanwijzers. 
En geel staat tenslotte voor waarschuwing 
en alert zijn. Stoepen in bochten zijn geel 
geschilderd en waterkranen voor het blussen 
van branden zijn ook geel. 

Orii!ntatie 
Wat ook al eerder is genoemd is dat de 
auto centraal staat in het plan. Dit doordat 
letterlijk in de centrale as de parkeerplaatsen 
zijn gepositioneerd. Echter is niet aileen 
de infrastructuur op het midden gericht. 
ook de bebouwing is duidelijk georienteerd 

op het midden. Aile voorgevels van de 
gebouwen op de campus zijn gericht 

naar de centrale as in het plan. Dit 
58 is in principe een logisch gevolg 

van de keuze om een centrale as te maken 
voor het parkeren, maar hierdoor is het 
plan nadrukkelijk vanuit binnen opgezet. 
Wanneer een bezoeker het terrein oprijdt 
of zelfs iemand het terrein passeert, dan 
vallen aileen de achterkanten van de 
gebouwen waar te nemen. Dit is natuurlijk 
geen prettige benadering van het terrein en 
ook geen goede reclame voor passanten. 
Het voordeel van deze ontwerpmaatregel 
is dat er een duidelijk centrum binnen de 
campus aanwezig is. Hier zou aileen beter 
op aangesloten moeten worden vanaf 
de buitenkant, door verandering van de 
infrastructuur. 
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Het plan is ontworpen als eiland met 
daarbinnen een eilandenstructuur. Het idee 
hierachter is een ruimtelijke opzet te creeren. 
Echter, omdat er een optimum gezocht 
lijkt te zijn tussen een ruimtelijke opzet en 
een compact bedrijventerrein komt deze 
ruimtelijke opzet matigtot uitdrukking. 
De gebouwen zijn op de centrale as 
georienteerd. Hierdoor ontstaat een duidelijk 
centrum. Nadelig gevolg is wei dat bij het 
passeren of oprijden van hetterrein de 
achterkant ervaren wordt. 
Door de materialisatie en verschillende 
architectonische elementen te koppelen 
aan functies, is er een duidelijke visuele 
functiescheiding en samenhang in het plan 
aangebracht. 
Er is een duidelijke hierarchie op het terrein 
aangebracht. Aile gebouwen zijn gelijk, 
behalve het Hoofdgebouw. Dit gebouw 
is uniek in materialisatie, morfologie en 
landschappelijke context. Hiermee wordt een 
duidelijk signaal afgegeven wat helderheid in 
het plan schept. 
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Waterstructuur 
Zoals eerder al is genoemd is met de 
originele waterstructuur weinig rekening 
gehouden bij het ontwerpen van dit plan. De 
oude slotenstructuur is volledig vervangen 
voor de nieuwe structuur. Hierin zorgt de 
30m brede sloot aan de zuid- en westzijde 
voor afwatering van water uit de omgeving 
en zorgt de veel smallere sloot, van 12m, 
voor afwatering van de Delta res-campus zelf 
en het terrein ten westen van Deltares. Via 
de duikers en de verschillende sloten wordt 
het opgevangen regenwater op het Delta res
campus naar deze sloot afgevoerd. Er is 
dus een duidelijke hierarchie aangebracht 
binnen de waterstructuur. 
De plek van de sloten op het terrein en 
hun afmetingen, zijn gebaseerd op hoeveel 
regenwater die ze op moeten vangen en 
at moeten voeren. De plaatsing lijkt echter 
ondergeschikt geweest te zijn aan het grid 
voor de infrastructuur en de afmetingen van 
de bebouwing. Hierdoor zijn er zeer vreemde 
waterpartijen ontstaan, waarbinnen de 
waterpartij random het Hoofdgebouw nog 
het meeste water op moet vangen en het 
meest nadrukkelijk is vormgegeven. 
Het water op het terrein wordt zeer minimaal 
ervaren terwijl binnen het werk van Deltares 
water de bestaansreden is van het bedrijf. 
Er zou dus verwacht kunnen worden dat het 
water op hun campus een meer prominente 
rol speelt. 

Perifeer groen 

voor de ervaring dat het terrein een eiland 
is. Het terrein is letterlijk afgesloten van zijn 
omgeving. 
Naast het water staan de meeste hoge 
bomen aan de zijkant van en dus rondom 
het terrein . Bovendien is er aan de 
oostkant van het terrein inmiddels erg 
veel struikgewas gegroeid. De begroeiing 
benadrukt nog eens extra de afsluiting van 
zijn omgeving. Het terrein is letterlijk maar 
vanaf een kant toegankelijk en wordt aan 
aile andere kanten zorgvuldig afgesloten 
van zijn omgeving. Een voordeel hiervan is 
dat er gemakkelijk georienteerd kan worden 
op de Deltares-campus. Het is zeer duidelijk 
wanneer de zijkant van het terrein bereikt 
wordt. Bovendien is het terrein op deze 
manier afsluitbaar. 
De plaatsing van de bomen en struiken langs 
de sloten heeft als reden dat de bomen de 
grond bij elkaar moeten houden in de polder. 
De grond heeft hier samenhang nodig, 
vanwege de zeer vochtige ondergrond. Waar 
de bomen en struiken niet naast water zijn 
geplaatst dienen ze als afscheiding richting 
de woningen of als richting aangevend 
voor de infrastructuur. Tenslotte zijn er een 
aantal meer in het oog springende stukken 
grasveld aangelegd die een recreatieve 
functie hebben. De grasstrook naast het 
Windgoten gebouw heeft hierbij de meest 
essentiele functie, deze dient als geleiding 
van de bezoekers richting de parkeerplaats 
en als lunchplek in de zomermaanden. 

De Deltares-campus is bijna geheel Biodiversiteit 
62 omringd door water. Dit zorgt De biodiversiteit op de Deltares-campus 
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is op dit moment gering. Op het gebied 
van boomsoorten valt dit nog wei mee. 
Populieren bepalen het beeld, maar er staan 
ook andere soorten als wilgen, berken, 
esdoorns, lindebomen en er zijn ook een 
aantal Chinese mammoetbomen geplant. 
Hiernaast is er een aanzienlijke hoeveelheid 
rietsoorten, vaatplanten en mossen 
aanwezig (www.natuurloket.ni). Dit omdat 
er voldoende kleine habitats zijn in de 
vorm van waterpartijen en sloten. Maar 
er zijn problemen op het gebied van 
fauna. Vogelsoorten, vissen, amfibieen 
en zoogdieren komen zeer weinig voor op 
en rond de Deltares-campus. Zeker de 
vogelsoorten worden ernstig bedreigd. De 
enige vogelsoorten die voorkomen zijn 
eenden en waterhoenen. 
Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste speelt 
de ondergrond hier een grate rol in. De 
Deltares-campus bevindt zich in een 
polder welke vroeger heeft gefungeerd als 
wingebied voor turf, oftewel een veengebied. 
Omdat de polder verlaagd ligt ten opzichte 
van N.A.P. ligt het grondwaterpeil dichter 
bij het oppervlak. Bovendien moet het 
regenwater afgevoerd worden naar de Schie. 
Hierdoor is het grondwaterpeil bepalend 
voor het terrein. Het grondwaterpeil wordt 
op peil gehouden door bemaling, maar de 
regenval zorgt voor schommelingen in het 
waterpeil. Als gevolg van het bemalen is 
er geen constante stroming in het water, 

maar het staat ook weinig stil. Dit is zijn 
zeer moeilijke omstandigheden om in 

te Ieven voor flora en fauna in en 
54 random het water. Bovendien 

worden de sloten random het terrein goed 
onderhouden en regelmatig uitgediept, om 
voldoende diepte in deze sloten te houden 
voor de waterafvoer. Dit heeft ook de nodige 
gevolgen voor habitats in het water. 
Ten tweede zijn er te weinig stilstaande 
waterpartijen, van klein en groat formaat, 
waardoor vissen zich niet kunnen 
ontwikkelen. Ook is het zeer lastig voor 
fauna, om de brede sloten die het terrein 
omsluiten, over te steken. Er zijn daardoor 
weinig mogelijkheden waarover fauna zich 
kan transporteren, van en naar het terrein. 

Waardeoordeel 
De waterstructuur is z6 ontworpen dat het 
hemelwater effectief afgevoerd kan worden 
naar de Schie. Er is hierarchie aangebracht 
in de stromingsrichting en grootte van 
de waterpartijen. Het is daarmee puur 
functioneel ontworpen. Een duidelijke 
structuur binnen het terrein ontbreekt. 
Afgezien van de vijver waar het Hoofdgebouw 
in ligt, speelt water een minder prominente 
rol op het terrein dan bij de huidige visie van 
Delta res past. 
Door de aanwezigheid van perifeer groen 
wordt het terrein ervaren als een eiland. 
De 'slotgracht' vormt het fysieke eiland. 
Bomenrijen versterken dit gevoel visueel. 
Dit zorgt echter wei voor een duidelijke 
orientatie. De bomen zijn puurfunctioneel 
geplant (versteviging oever). 
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Delta res-campus 
KENMERVEN 

Karakteristieken 

Negeren van context 
De oorspronkelijke situatie van het terre in en 
de omgeving is volledig buiten beschouwing 
gelaten bij het bouwen van Deltares. Met 
Deltares zijn de bestaande structuren 
verloren gegaan. 

Gridstructuur 
Er is een zeer strak grid over het terre in heen 
gelegd via de wegenstructuur. Dit heeft als 
basis gediend voor het hele plan. Dit is 
kenmerkend voor bouwen in de jaren zestig. 

Auto centraal 
Binnen het grid is de auto letterlijk centraal 
gesteld. De centrale as in het plan wordt 
gebruikt voor parkeren. Bovendien is de 
hele infrastructuur volledig toegespitst op 
de auto. 

Loopbruggen 
De loopbruggenstructuur is zeer 
kenmerkend voor bouwen van campussen in 
die tijd. Gebouwen en hele terreinen werden 
ontworpen aan de hand van de filosofie van 
de loopbruggenstructuur. 

Ruimtelijke opzet 
Wat uitermate tekenend is voor de 
bouwperiode is een ruimtelijke opzet van 
het plan. De ruimtes tussen de gebouwen 
zijn groat en ook staan de gebouwen los 

van het grid van de wegen. 
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Duidelijk centrum 
Naast dat de auto volledig in het centrum 
is geplaatst is ook de bebouwing op dit 
centrum gericht. De centrale as dient als 
orientatiepunt voor de bebouwing. 
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KUJMERKEN 

Kwaliteiten 

Goede bereikbaarheid 
Deltares is goed bereikbaar met de auto en 
met het openbaar vervoer. De Al3, station 
Delft-Zuid en de bushalte bij de ingang van 
de campus zorgen dat Deltares op allerlei 
manieren te bereiken valt. 

Centrale as 
Het centrum binnen de infrastructuur, 
de centrale as met parkeren, welke zorgt 
voor roulatie, geeft het plan een duidelijke 
'ruggengraat'. 

Ruimtelijke opzet 
Door aanzienlijke ruimtes tussen de 
gebouwen op zich en de gebouwen en de 
wegenstructuur is het plan duidelijk en 
leesbaar voor de gebruiker. 

Duidelijk centrum 
De centrale as is ook zeer belangrijk voor de 
bebouwing. Het geeft ze richting en hierdoor 
wordt het gebruiksgemak van de campus 
bevorderd . 

Samenhangtussen gebouwen 
Door materialisatie, vormentaal en 
kleurcodes zijn er duidelijk verbanden te 
leggen tussen de gebouwen op de campus. 

Hierarchie tussen gebouwen 
De hierarchie tussen de verschillende 

gebouwen is zeer helder. Het 
Hoofdgebouw is op aile vlakken 

68 
onderscheidend ten opzichte van 

de andere gebouwen. 

Perifeer groen 
Het groen aan de randen van de campus 
zorgen voor een aangenaam beeld en 
orientatie op het terrein. 
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Knelpunten 

Negeren van context 
Ondanks dat het kenmerkend is voor de 
bouwen in de jaren zestig en zeventig, is 
het negeren van de oorspronkelijke situatie 
van het terrein en zijn omgeving, uitermate 
jammer. In het huidige klimaat wordt hier 
heel anders mee omgegaan. 

Fysleke link TU Delft- Delta res ontbreekt 
De enige link die Deltares met de TU Delft 
heeft is de richting van het grid. Dit ondanks 
de frequente samenwerking tussen beide. 
Deze link zou ook veel meer tysiek aanwezig 
moeten zijn. 

Hierarchie wegenstructuur 
Kenmerk van een gridstructuur is dater geen 
hierarchie tussen de wegen is. Omdat er 
echter maar een ontsluiting van het terrein 
is, is er juist wei een hierarchie ontstaan. 

Zichtlijnen worden afgebroken 
De zichtlijnen die ontstaan zijn door de 
gridstructuur worden veelvuldig afgebroken 
door begroeiing. Wanneer deze juist wei op 
een doel gericht zouden zijn kunnen ze als 
kwaliteit dienen. 

Langzaam verkeer maaiveld 
Er is duidelijk geen rekening gehouden met 
langzaam verkeer op het maaiveld. Zowel 
voor de fietser als voor de voetganger zijn 

er am per voorzieningen. 
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Dntbreken van functies aan loopbruggen 
Er zijn te weinigfuncties en voorzieningen die 
aansluiten op de loopbruggenstructuur. De 
loopbruggen dienen voor verplaatsing maar 
de interne organisatie van de gebouwen sluit 
hier niet op aan. 

Loopbruggen zijn te lang 
De afstand die personeel moet afleggen via 
de loopbruggen is te lang, waardoor ze te 
weinig gebruikt worden. Dit is natuurlijk een 
gevolg van de ruime opzet van de campus. 

Terrein wordt benaderd vanuit de achterkant 
Vanwege het duidelijke centrum, de daarop 
aansluitende bebouwing en de plaats van 
de entree in de campus wordt hij benaderd 
vanaf de achterkant. Dit is juist een kant die 
een klant of bezoeker niet hoeft te zien. 

Verromeling op campus 
Door verschillende kleine uitbouwtjes, 
de tijdelijke bebouwing en het matige 
onderhoud van het terrein is er een 
verromeling ontstaan op de campus. 

Geen duidelijke waterstructuur in het plan 
De samenhang tussen de sloten en 
waterpartijen ontbreekt. Omdat water van 
essentieel belang is voor Deltares zou juist 
het water duidelijker aanwezig moeten zijn 
binnen de campus. 
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Bomen zorgen voor afsluiting van de omgeving 
De bomen aan de randen van het terrein 
zorgen, naast de omringende waterstructu ur, 
voor extra afsluiting van de omgeving. 
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Te weinig biodiversiteit 
De flora en fauna speelt momenteel een 
te geringe rol op de Deltares-campus. Hier 
moet meer aandacht aan besteed worden. 
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Kansen 

Toekomstige aansluiting techno polis 
Door een goede verbinding te verwezenlijken 
tussen Technopolis en de Deltares-campus 
zou er meer samenhang gecreeerd kunnen 
worden, wat kennisuitwisseling kan 
stimuleren. 

Aansluiting op natuurgebied 
Naast een verbinding met Technopolis 
kan een connectie met het aangrenzende 
natuurgebied zorgen voor meer biodiversiteit 
en een verruiming van het recreatieve groen. 

Zichtlijnen verlengen 
Door de zichtlijnen te verlengen kunnen 
er verbindingen worden gelegd met de 
omgeving en kunnen deze ook daadwerkelijk 
een functie krijgen. 

Loopbruggen beter aansluiten 
De loopbruggenstructuur moet beter worden 
aangesloten op de interne organisatie van 
de gebouwen op de campus. 

Ontsluiting aan centrale as leggen 
Door de hoofdontsluiting van de campus 
aan de centrale as te leggen wordt het plan 
niet meer benaderd vanaf de achterkant en 
zal de centrale as meer betekenis krijgen 
binnen het plan. 

Verromeling aanpakken 
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Wanneer de oude duidelijke structuur 
wordt hersteld en verbouwingen beter 

worden ingepast in het plan zou 

het beeld en de structuur van de campus 
beter leesbaar en duidelijker worden. 

Water meer zichtbaar maken 
De huidige waterstructuur moet een 
aanzienlijkere rol gaan spelen binnen het 
plan. Dit omdat water de bestaansreden is 
van Deltares. 

Beter benutten recreatieve functie 
Het groen op de campus en in de omgeving 
moet beter benut worden voor recreatief 
gebruik. Hier moet dus meer aandacht aan 
besteed worden. 

Biodiversiteit 
Tenslotte moet er een meer diverse en 
grotere hoeveelheid aan flora en fauna open 
rond het terre in komen, wat past binnen het 
huidige beleid van Deltares. 
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Hoofddoel van dit ontwerp voor de Delta res
campus is Deltares een gezicht te geven. 
Meer ruchtbaarheid te geven aan wat 
Delta res doet. Hiervoor is het belangrijk, dat 
een deel van de Deltares-campus publiek 
toegankelijk wordt. 

Route 
Uit voorgaande analyse is gebleken, dat 
de bestaande bebouwing gericht is op de 
centrale as, waar nu geparkeerd wordt. 
Door het parkeren te verplaatsen naar 
een parkeergebouw dat op de plaats van 
het buiten gebruik geraakte deel van de 
windgoten gebouwd wordt, komt de centrale 
as vrij. Het parkeergebouw is via een loopbrug 
naar het hoofdgebouw aangesloten op de 
loopbruggenstructuur. De centrale as wordt 
ingericht als route over de Deltarescampus 
naar het nieuwe ontvangstgebouw. Door het 
ontvangstgebouw achter op de Delltares
campus te plaatsen, legt de bezoeker een 
afstand over de Delta res-campus af en krijgt 
zo een indruk van deze campus. 

Het is echter niet de bedoeling, dat 
iedereen over de Deltares-campus kan 

zwerven. Daarom is water ingezet 
74 als fysieke barriere. Bezoekers 

kunnen niet van de route af, maar door de 
zichtlijnen, die als kwaliteit uit de analyse 
van de bestaande situatie naar voren zijn 
gekomen, krijgt de gast toch een blik op hoe 
Delta res werkt en het terrein gebruikt wordt. 
Door de ingang van de Roterdamseweg te 
verplaatsen naar de Technopolis zijde, komt 
men de campus op op de centrale as met 
de voorgevels van de pan den. De gebouwen 
bakenen de as visueel af en geven daarmee 
het ontvangstgebouw aan het einde van de 
as extra importantie. 

Waterverbinding 
Naast het scheiden van openbaar gebied van 
het prive gebied het water op de centrale as 
ook een verbindende functie. Het verbind de 
gebouwen met iontvangstfunctie met elkaar. 
In het bestaande hoofdgebouw bevind zicht 
de ontvangstruimte voor klanten en zakelijke 
relaties. In het oorspronkelijke plan ligt het 
hoofdgebouw ook in het water, het gebouw 
lijkt er net iets boven te zweven, waardoor het 
extra allure krijgt. Door de te herbestemmen 
werkplaatsen ook deels in het water te 
leggen en dit water over de centrale as met 
het water rond het hoofdgebouw te verbinden 
ontstaat meer eenheid in dit centrumgebied. 



ROUTE OVER CAMPUS 

Groen 
Naast het water, speelt het green, zowel 
hoog als laag, een grote rol op het terrein . 
De gebouwen liggen als eilanden in een 
zee van green. aan de van de campus en 
rend de gotenhal vormt het hoge green 
(populieren) een duidelijke atscheiding naar 
met het omliggende terrein. In het verlengde 
van de centrale as is in het ontwerp een 
deel van de populieren verwijderd om 
een visuele verbinding te maken met 
het polderlandschap. Daarnaast is een 
bomengroep geplaatst aan het water, om 
een wand van green te vormen, die de route 
naar het nieuwe gebouw geleid. 

Pavi ljoens 
Op de route over het water liggen twee 
waterpaviljoens. Deze zorgen voor een 
gekaderd beeld van het nieuwe gebouw. 
Hierdoor ontstaat een meer afwisselende 
sequentie in de route en komt de nadruk 
sterker te liggen op de zichtlijnen. Doordat 
de paviljoens grote vlakken dwars op de 
route vormen ontstaat een dynamische 
afwisseling tussen ver uitzicht een kort 
blikveld en ingekaderde doorzichten. 
Het eerste paviljoen gaat over stilstaand 

water. De route loopt door niet langs, maar 
door dit paviljoen. Het vloervlak van het 
paviljoen is verder volledig gevuld met 
stilstaand water. De waterspiegel bevind 
zich op hetzelfde niveau als het omringende 
water. Het Iicht dat via een grote opening 
in het dak naar binnen komt weerkaatst 
op het water tegen de vier wanden van het 
paviljoen. In twee van de vier wand en bevindt 
zich een opening. De horizontale openingen 
bevinden zich vlak boven de waterspiegel en 
zijn lager dan ooghoogte. Er kan aileen naar 
buiten gekeken worden door de openingen 
via de spiegeling van het water. 

Het tweede paviljoen op de route gaat 
over stromend water. In dit paviljoen 
wordt regenwater via een grote trechter 
opgevangen in een bak. Zodra deze bak vol 
is stroomd het water via de randen over in 
een lager gelegen volume rend de bak. Als 
dit volume vervolgens vol is stroomd het 
water over naar het water op polderniveau. 
Het overstroompunt van de verschillende 
bakken bevindt zich op de hoogte van 
de Maas, de Schie en de Polder ten 
opzichte van NAP. Het water zal na 
het doorlopen van de cyclus in 75 
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ONTWERP 

het paviljoen weer naar dezelfde niveau's 
gepompts worden, voordat het in de zee 
terecht komt. 

Aankomst 
Voorbij het tweede paviljoen, daalt de route 
tot beneden de waterspiegel. Het loopvlak 
daalt zover, dat de betonnen muurtjes aan 
weerszijden tot schouderhoogte komen. 
Links en rechts kijkt de bezoeker nu uit, vlak 
over de waterspiege, door de stammen van 
de bomen naar het platte grasland. 
Als het ontvangstgebouw naderd stijgt het 
loopvlak langzaam, alsof je uit de zee het 
strand oploopt, naar het niveau van het 
plein, gelegen voor de toren van het nieuwe 
gebouw, de 'WaterWerkPiaats'. Het derde, 
laatste en grootste paviljoen aan de route, 
dat gaat over vallend water, kennis, cultuur 
en natuur. 
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WAN DEN AAN CENTRALE AS EN ROUTE MET ZICHTLIJNEN 
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- green - bomen bebouwing - wegen 

GROEN, BEBOUWING EN WEGEN 
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ZICHTLIJN NAAR HET HOOFDGEBOUW 
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ZICHTLIJN OVER DEL TARES-CAMPUS 
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Bestaand gebouw 
IUDE NFRKF \'T';E'l ANAcVSE 

De Oude werkplaatsen als een van de 
laatste gebouwen van het plan opge/everd. 
Pas in 1977 vinden we het gebouw in 
het plan. De Oude werkplaatsen werden 
gebruikt voor het uittekenen en bouwen van 
modellen en machines die gebruikt werden 
in de verschillende laboratoria. Er bevond 
zich onder andere een houtwerkplaats, een 
metaalwerkplaats en enkele magazijnen 
voor onder andere de opslag van materia/en 
voor de werkplaatsen voor de hele campus, 
maar ook voor modellen en materiaal dat 
voor langere tijd opges/agen moest worden. 

Organisatie 
De Oude werkplaatsen worden gekenmerkt 
door een heldere opzet welke erg industrieel 
aandoet. Aan de koppen van het gebouw zijn 
de magazijnen gelegen. De werkplaatsen 
liggen aan de flanken van het gebouw en in 
de kern vinden we de overige functies zoals 
materiaaluitgifte, kantoren en kleedkamers 
en douches. 
De toegang voor laden en lassen ligt aan de 
kopgevels. De entree voor werknemers is 
echter minder duidelijk aanwezig. Onder de 
loopbrug vinden we een entree maar deze 
is redelijk ver naar achteren geplaatst. De 
loopbrug is daarmee ook ver naar achteren 
geplaatst en lijkt daarmee niet gebruikt 
te worden als entree. Langs de gevels en 
langs de kern kan men via loopbruggen 
het gebouw doorkruisen. Het gebouw is 

daarmee zeer functioneel uitgevoerd. 

Constructie 
90 De constructie bestaat uit een 

duidelijke kolomstructuur waarbij de kernen 
voor stabiliteit zorgen. Daarboven op is een 
dak bestaande uit stalen vakwerk liggers 
geplaatst wat zorgt voor vrije vloervelden in 
de werkplaatsen en de magazijnen. Deze 
dakliggers worden tevens gebruikt voor de 
bevestiging van de loopkatliggers. 

Gevels 
De gevels van de Oude werkplaatsen 
hebben een grate mate van openheid. De 
glazen raampartijen lopen op de eerste 
verdieping zelfs helemaal random. Op de 
begane grand vinden we de open delen ter 
plaatse van de werkplaatsen. De magazijnen 
vormen de gesloten delen. De glazen delen 
liggen iets terug vergeleken met de dichte 
delen. De gevels worden in verticale zin 
duidelijk afgesloten door een forse dakrand 
waarachter de stalen vakwerkconstructie 
schuilt. 
Merkwaardig is dat de gevels vrij abstract 
en symmetrisch gecomponeerd zijn wat 
versterkt wordt door het ontbreken van een 
ritmische verdeling door buiten de gevel 
geplaatste kolommen. Hierdoor ontstaat er 
ook geen zwaartepunt in de gevel waardoor 
er geen duidelijke entree is. 

Detail 
Hoewel de dichte delen gevormd worden 
door spouwmuren is het gebouw 
bouwfysisch gezien niet optimaal. De grate 
hoeveelheid raampartijen, uitgevoerd in 
stalen stoeltjesprafielen en enkel glas, 
vormen een grate koudebrug waardoor 
het het gebouw moeilijk op temperatuur te 
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OUDE WERKPLAATSEN ANALYSE 

krijgen en te houden is. 
Verder wordt het gebouw gekenmerkt door 
typisch industrii:He details zoals stalen 
relingen en eenvoudige pure, onafgewerkte 
materia len. 

CONSTRUCTIE BESTAAND 
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Grenspunt 
De Deltares-Campus ligt precies op een 
plek, waar kennis, cultuur en natuur elkaar 
ontmoeten. Kennis wordt vertegenwoordigd 
door de kennis-as, met daaraan de 
Technische Universiteit Delft, het in 
ontwikkelingzijnde Technopolis en natuurlijk 
Deltares zelf als kennisinstituut. De Natuur 
wordt vertegenwoordigd door de polders 
van Midden Delfland en de natuurgebieden 
tussen Delft en Rotterdam,. Zodra je de 
Deltares-campus in zuidelijke richting 
afloopt sta je in het polderlandschap. Omdat 
dit een natuurgebied is, zal dit ook zo blijven. 
De derde en laatste component. cultuur, 
word vertegenwoordigd, door de mensen die 
wonen rondom Deltares, door het stedelijk 
weefsel. 
Op de deltares-campus komen kennis, 
cultuur en natuur elkaar niet aileen in 
landschappelijke zin tegen, maar Deltares 
zelf werkt ook met deze componenten. 
Deltares verzameld zoveel mogelijk kennis 
op het gebied van watermanagement, 

rekenmodeilen enzovoorts door zelf 

Daarnaast is Deltares een belangrijk 
onderdeel van onze watercultuur, het is een 
van de exponenten van de eeuwenoude 
strijd tegen het water. 
Verder houdt Deltares zich steeds meer 
bezig met ecologie en natuur. Niet aileen 
op het gebied van waterzuivering en 
bodemverontreiniging, maar ook op het 
gebied van ecologie. Steeds vaker probeert 
men de natuur voor zich te Iaten werken in 
plaats van ertegen te vechten. De zandmotor 
is hier een goed voorbeeld van: In de kustlijn 
van Zuid-Hollend zitten een aantal zwakke 
plekken in de duinenrijen die ons tegen 
het zeewater beschermen. Door op een 
nauwkeurig berekende plaats voor de kust 
van het plaatsje monster zand op te spuiten, 
worden de zwakke plekken in de duinen 
gedicht. Het opgespoten zand wordt door de 
stroming van de zee meegenomen naar de 
kust en daar groeien de duinen op natuurlijke 
wijze aan. Zo werkt de zee voor ons. Delta res 
is dus meer dan aileen het 'harde' rekenen 
aan waterkering en stroming. 

onderzoek te doen en door samen te Symbiose 
werken met andere kennisinstituten Door een symbiose te creeren tussen de 

98 en universiteiten. drie componenten Kennis Cultuur en Natuur, 



ontstaat een meerwaarde die meer is dan verschillende onderdelen, maar waar 
de som der delen. Dit geldt ook voor het mogenlijk smelten ze samen. 
ontwerp van mijn gebouw. Hierin heb ik de 
drie elementen kennis, cultuur en natuur 
met elkaar willen verbinden. Het blijven 99 
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Componenten 
Zoals eerder beschreven wilde ik tegenover 
het 'harde' technische rekenen aan water 
een meer poetisch beeld geven van water 
en cultuur. De museumfunctie die het 
gebouw heeft moet in mijn antwerp voor 
dit tegenwicht zorgen. In dit museum wordt 
aileen werk tentoongesteld dat te maken 
heeft met, ge'inspireerd is door of een 
andere link heeft met water. Er is plaats 
voor zowel schilderkunst als installaties, 
performances en videokunst. Daarnaast 
is er plaats voor een tentoonstelling die 
gaat over het werk dat Deltares doet. Deze 
functie representeert de cultuur component 
van het gebouw. 
er zijn twee functies, die staan voor de 
kennis die Deltares met zich mee draagt. 
Een bibliotheek en educatie centrum. Het 
educatiecentrum kan zowel gebruikt worden 
door de Technische Universiteit Delft, waar 
Deltares veel mee samenwerkt, als door 
Deltares zelf. Kennisoverdracht intern en 
met andere kennisinstituten is voor Delta res 
van groot belang. 
Het natuur element binnen het gebouw 
functioneert als ruggengraad. Het is het 
verbindende element tussen de andere 
componenten. De twee paviljoens op de route 
naar het gebouw gaan over stilstaand water 
en stromend water. De WaterWerkPiaats 
gaat over vallend water. 

Brandpunt 
Op het brandpunt van het gebouw 

komen de componenten bij elkaar. 
100 Hier bevinden zich de functies, 

die voor aile componenten dienst doen, 
zoals de winkel, de entree en het restaurant. 

Functies 
De ruimten waarin de metaalwerkplaats 
en de houtwerkplaats gevestigd waren 
zijn zeer geschikt voor het exposeren van 
kunstwerken, ze zijn hoog en Iicht. De 
bestaande stalen constructie met betonnen 
kolom men geeft deze ru imten kara kteristieke 
industriele uitstraling. Zoals beschreven 
in de analyse van de Oude werkplaatsen, 
hebben ze ook een duidelijke relatie met 
het omliggende landschap, door het open 
karakter van de gevels. Om dit te behouden 
zijn de facilitaire functies die bij het museum. 
de winkel en het restaurant horen, in het 
dichte middendeel, de ruggengraat geduwd. 
Hierdoor ontstaat een expressievere ruimte 
over de lengte in het midden van het gebouw. 
Dit is een geabstraheerde interpretatie van 
een canyon, waar water een grillige ruimte 
geslepen heeft. het glazen dak op deze 
canyon zorgt voor veel Iicht in de ruimte. 
Door het glazen dak is te zien, dat dezelfde 
vorm rechtop is geprojecteerd in de toren. 
Hierin bevindt zich een geabstraheerde 
interpretatie van een grot met het vallende 
water, dat aansluit bij de twee paviljoens. 
Aan weerszijden van deze schacht bevinden 
zich de kennis delen. De bibliotheek en het 
educatiecentrum. 
Waar het verticale en het horizontale deel 
van het gebouw in elkaar grijpen, bevinden 
zich de gemeenschappelijke functies: 
winkel, entree en restaurant. 



Routing 
De entree vormt het centrum voor de 
routing binnen het gebouw. Links en rechts 
bevinden zich trappen, die leiden naar 
de ontvangstruimten voor de bibliotheek 
en het educatiecentrum. Vanuit daar kan 
de spiraaltrap door de toren genomen 
worden, die steeds door de wand prikt en 
zo de toegang vormt tot de verschillende 
verdiepingen van de toren. De verdiepingen 
zijn geclusterd door vides waarin zich 
spiltrappen bevinden. Om van de bibliotheek 
naar werkplekken in het educatiecentrum te 
komen en andersom wordt de toren steeds 
doorkruist. 
Op de begane grond zijn in de 
exposititieruimte Deltares kamers waar 
ruimte is voor de tentoonstellingen, deze zijn 
met elkaar verbonden door smalle delen. 
Vanuit de kamers is het mogelijk naar de 
grote expositiehallen te gaan. 
Op de eerste verdieping bevinden zich 
loopbruggen langs de expositiehallen. Hier 
krijgje een overzicht over de tentoonstelling. 
Voor de facilitaire functies op de 1e 
verdieping is uitgegaan van een klassieke 
museumplattegrond. De ruimten staan in 
open verbinding met elkaarvia poorten, zoals 
dat bijvoorbeeld in het gemeentemuseum in 
Den Haag voor de toonzalen ook geldt. 

hoog -laag 
Om de sequentie in ruimtelijke ervaring 
te dramatiseren is gebruik gemaakt van 
verschillende hoogtes. Om bijvoorbeeld van 
de tentoonstellingsruimte Deltares naar de 
grote expostiezalen te komen, loopt de route 

door een lage expositieruimte. Hierdoor 
opent de grote expositiezaal zich grootser 
als deze betreden wordt. 

Zichtlijnen 
Door het gehele gebouw spelen zichtlijnen 
een belangrijke rol. Ze zorgen voor een groot 
deel voor de relatie tussen verschillende 
ruimten. Zo is vanaf de entree een zichtbare 
connectie met allen functies in het gebouw. 
Recht vooruit ontvouwt zich daarbij dezelfde 
vorm als wanneer men recht omhoog kijkt. 
Maar er is via de vide ook zicht op de entree 
van de bibliotheek en het educatiecentrum 
en staat de entree in rechtstreekse 
verbinding met het restaurant en de winkel. 

Water 
Belangrijk onderdeel van de ervaring in dit 
gebouw vormt de aanwezigheid van water. 
Door de Expositieruimte Deltares loopt een 
smalle strom door het gebouw van het water 
in de centrale as voor het gebouw naar de 
sloot achter het gebouw. Zo haa kt het gebouw 
nog nadrukkelijker in op het landschap waar 
het in staat. Deze smalle stroom voert ook 
het water at dat door de toren sijpelt. Het 
glazen dak van de toren kan open, waardoor 
de reken naar binnen kan vallen, het water 
sijpelt druppelsgewijs langs het ruwe beton 
naar beneden. Bovenin de toren bevinden 
zich twee watervallen. het water dat naar 
beneden valt wordt opgevangen en weer 
omhoog gepompt. Het water wordt 
aangevuld met regenwater van het 
dak van de toren. Het beton in de 
toren is voorzien van groeven in 101 
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GEBOUW 

zowel horizontale als verticale richting, zodat 
het water op verschillende manieren langs 
de wanden stroomd. Een voorbeeld 

Versmelten 
Voor een herbestemmingsopgave als deze, 
waarbij een bestaand gebouw uitgebreid 
wordt met een nieuw deel, is het belangrijk 
een duidelijk standpunt in te nemen over 
de manier waarop het nieuwe zich tot het 
oude verhoudt. Volgens Jo Coenen speelt 
de sociaal culturele dynamiek waarin we 
terecht zijn gekomen hierin een grote rol. 
Als gevolg van digitalisering, globalisering, 
commercialisering, individualisering is 
er een enorme drang naar het nieuwe 
en tegelijkertijd een sterke behoefte aan 
houvast en een beweging om het bestaande 
te bewaren. Deze twee tendensen van 
dynamiek en van behoud botsen, terwijl ze 
als dualiteit elkaar juist kunnen versterken 
en samen fantastische resultaten kunnen 
opleveren. Belangrijk is het denken vanuit 
transformatie en continu'iteit; het denken 
vanuit het bestaande en daar het nieuwe op 
Iaten aansluiten in plaats van het bestaande 
af te sluiten en aan het nieuwe te beginnen, 
door een sterk contrast te zoeken met het 
oude. 
In het ontwerp voor de WaterWerkPiaats 
heb ik dan ook getracht het bestaande en 
nieuwe deel met elkaar te Iaten versmelten 
en zo een nieuw geheelte Iaten ontstaan. 

Dit is gerealiseerd, door het systeem 
van de constructie met een daaraan 

hangende gevel, als een hoes om 
102 het gebouw door te zetten in het 

nieuwe deel. De gevel heeft ook dezelfde 
indeleing en de horizontale lijnen van het 
dak en de vloer lopen door in de nieuwbouw. 
Niet aileen is er gerefereerd naar het gebouw 
waar de nieuwbouw op aansluit, maar ook 
naar het hoofdgebouw, omaansluiting te 
vinden bij de rest van decampus. Beide 
gebouwen hebben een glazen gevel 
waardoor de vloeren naar buiten steken en 
zo voor een horizontale verdeling zorgen. 
Het nieuwe volume is in het bestaande 
volume geschoven. Het punt, waar de twee 
volumes versmelten is conceptueel ook de 
belangrijkste plek in et gebouw, de plaats 
waar aile functies met elkaar verbonden zijn. 

Material en 
Ook in materiaalkeuze speelde de 
aansluiting van het bestaande op het 
nieuwe een belangrijke rol. De materialen 
die gebruikt zijn in de nieuwbouw, zijn 
dezelfde als het gebruikte pallet in de Oude 
werkplaatsen: Staal, glas en beton. Om meer 
rust te creeren is, in tegenstelling tot het 
beton in de bestaande bouw, gekozen voor 
glad beton, dat Iicht van kleur is. Zo vraagt 
het gebouw minder aandacht als decor voor 
de tentoongestelde kunstwerken. 
Aan de binnenzijde van de toren is juist grof 
en open beton toegepast. In de beton is in 
zowel horizontale als verticale richting relief 
aangebracht. Hierdoor zal het water, dat zich 
een weg naar beneden zoekt langs de wand 
zich langzaam horizontaal verspreiden en 
op sommige plekken juist sneller,recht naar 
be ned en seipelen. Door de loop vanhet water 
langs het beton, zal een natuurlijke tekening 



ontstaan van mos, algen en vlekken. 

103 



WaterWerkPiaats 
COMPONENTEN 

I 

r :J IR ~ -.- ~~ h 

cultuur kennis 

- natuur smeltpunt 

COMPONENTEN DWARSDOORSNEDE 
104 



COMPONENTENLANGSDOORSNEDE 

COMPONENTEN PLATTEGROND 
105 



WaterWerkPiaats 
COMPON , 

106 INTERPRETATIE NATUURCOMPONENT TOREN 





WaterWerkPiaats 
COMPONENTEN 

108 



109 



WaterWerkPiaats 
FUNCTIES 

FUNCTIES LANGSDOORSNEDE 

r .---"' tJ 
' T 

I ~ 

h 

U L i 
FUNCTIES DWARSDOORSNEDE 

110 



0000 
0000 
0000 

FUNCTIES BEGANEGROND 

FUNCTIES 1E VERDIEPING 

- expositie 

- facilitaire functies 

lexpositie Deltares 

winkel en restaurant 

- bibliotheek 

- educatie 

111 



WaterWerkPiaats 
ROUTIN(, 

" I 
I I 

r t----; - l~-
~~-- -- ~ 

~ 
1. 

I ,-r 

r 

r~~ -- ~- l i 

!Jl ·~ NfE= r 
I 

IJ_" 
j 

-~ ~ -
r 1I I 

Ill ~ lm I~ r 

t~' 
-

-

,_ ~ ~-~ 
r 

1 .... !It- 1-
1-

r 
.. rl ~iO 

I,Jr '~' 
f-

!=+ 

·~ _r [j [ I - ....... w 
r \"f 

' - -
I 

- routing 

ROUTING DWARSDOORSNEDE 

112 

I 

~I 
f-- ~ 

~ I ~· . 
f- ~ 

!---

-·· .. 

~ 

t- ·r 

t .r 

-f-

-t r r-

E±~_ 
1-!-1 II 

I I 

~ 

r• -
lL( 

Ill I 

! u 
~ 
U[ 

w• 
~ j ~ 
f~ 

h 

·h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

~~ 
ILh 

; 

i 

r 
t 
: 
: 

r 



113 



WaterWerkPiaats 





WaterWerkPiaats 
ROUTING 

116 KAMER IN EXPOSITIERUIMTE DEL TARES 



117 



WaterWerkPiaats 
HOOGTE 

- enkele hoogte 

dubbele hoogte 

HOOGTE BEGANEGROND 

118 



HOOGTE 1E VERDIEPING 

119 



WaterWerkPiaats 
ROUTE HOOGTE 

HOOGTE ROUTE 1 

HOOGTE ROUTE 2 

120 



HOOGTE ROUTES 

- enkele hoogte 

dubbele hoogte 

121 



WaterWerkPiaats 
ZICHTLIJNEN 

r 1---

: : : 1 j 
- - + +-

b 
/ 

--r-+---·t- t -·--·- - .• 

1 ; I 
I I t b 

~ 
L --------------

lTll 
ZICHTLIJNEN DWARSDOORSNEDE ZICHTLIJNEN PLATTEGRGr 

122 



---,--------- •-------------------t-----------------f ------------------1-- -----------------Jr- ------------------J--- -------------f---------------------------, 
• ~ I l i 
I I l. .ll--- -------- : I 

~--------------- ------------ I : =• ------- _::::><:···----------------------------- -~. 
--------

-- --------- . 
===r~~ ~ ~~ I I ... ··-~~~~~.~ ....... l ·····-~ 
y ___ / .. -· / --~ __ /· . "j -\\. --~/ ~~--L~,~(/1 · !z 

'·' 

g_ __ o . p-----:· _L • •. ·----------- ------------ ! • 
I I I( I l 

- •--------- ---- ----------··I-··-------------··t ······------- ·· -J·· ---- --------- - ··t· · ---------------~ ---------------·· j-····----------------------J 

123 



WaterWerkPiaats 
ZICHTLI IN EN 





WaterWerkPiaats 
WATER 

la....jH-1-----tl----t+t-H " l l't-t'-'-t----t+---+Hr-a 

WATER DWARSDOORSNEDE 

126 



j 

·-. / 
I 
~, .. /···. 

----- -----
.. : r -

t. -------!v~:~::~:;;=;l5;;.··).·-~-(;:l ;;_:·:~;; __ :_:;: __ :~-~~:: __ ;: ___ ;; ____ ;;. ___ ;; ____ ;; __ :;: ___ ; ____ ; ___ ;: ____ ;; ___ ;; ____ :; ____ ;: ___ ::;_; ____ ;_ -~----;; ___ ;_:;; ____ :;_;;:_··:;: __ ::;::·:;;: __ :·;··::;:::.;_1::; __ ::;;_ ~---~----~----~----~--J___j 
¢¢¢¢ 

0¢¢¢ 
¢¢¢¢ 

WATER PLATTEGROND 

127 



WaterWerkPiaats 
WATER 



BETON GEBORSTELD IN VERSCHILLENDE RICHTINGEN ,KUNSTHAL ROTTERDAM, REM KOOLHAAS 



WaterWerkPiaats 

l 

"II 

.II 1111 

I 

I l:r. II 
VERSMELTEN GEVELS OUD EN NIEUW 

130 



HOOFDGEBOUW DEL TARES 

REFERENTIE NAAR HOOFDGEBOUW 
131 



WaterWerkPiaats 





134 



VERBINDING POLDER DELTARES 

135 



WaterWerkPiaats 
IN BEELD 

136 



MUSEUMWINKEL 

137 



WaterWerkPiaats 
IN 

EXPOSITIERUIMTE DELTARES 

EXPOSITIEHAL 



VERBINDING EXPOSITIERUIMTE DEL TARES MET GROTE EXPOSITIEHAL 

EX POSITI E HAL VAN BALKON 



WaterWerkPiaats 
IN 

WERKPLEKKEN 



LOUNGE BOVENSTE VERDIEPING 



WaterWerkPiaats 

ROUTE ACHTER WATERVAL 



ROUTE ACHTER WATERVAL 

BEGROEIING IN TOREN 



Bronnen 

Oat is Architectuur 
Sleutelteksten uit de twlntigste eeuw 
Andre Loeckx, Lieven de Cauter en Karina 
van Herck. 
Uitgeverij 010, Rotterdam 2001 

De kunst van de versmeltlng 
Jo Coenen 
VSSD, 2007 

El Croquis: OMA Rem Koolhaas 1987/1998 
El Croquis, 2007 

Architectuur en Landschap 
Clemens Steen berg en Wouter Reh 
Thoth, Bussum 2003 

Tussen Haard en Horizon 
Johan van der Zwart 
Sun,2004 

Subtle Substances. The architecture of Lina Bo 
Bardi 
Olivia de Oliveira 
Romano Guerra Editora Ltda, 2006 

144 



145 




