
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De verticale villa
the ideal of tranquility

Joguncic, M.

Award date:
2015

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/ba605b01-f3b3-4345-8f47-ee1f8201a1cd


MIA JOGUNCIC 

Studentnummer: 0792182

Technische Universiteit Eindhoven

26 augustus 2015

Afstudeerbegeleidingscommissie: 

Martien Jansen

André Walraven

Christian Rapp

DE VERTICALE VILLA
The Ideal of Tranquility



2

GRADUATION STUDIO

‘The Ideal of Tranquility’

Eindhoven University of Technology



3

VOORWOORD

Dit afstudeeronderzoek vormt de scriptie ter 

afronding van de studie Architecture, Building 

and Planning aan de Technische Universiteit 
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ABSTRACT

Eindhoven  is de grootste stad van Nederland 

waarvan de identiteit gekenmerkt wordt 

door het groene karakter. Echter heeft 

onderzoek aangetoond dat het groenbeleid 

van Eindhoven toe is aan herziening. De 

huidige dynamische stedelijke ontwikkeling 

heeft geleid tot een toenemende druk op de 

kwaliteit en kwantiteit van de groene ruimte 

in Eindhoven. Met name het centrum heeft 

een tekort aan groen. Om te voorkomen dat 

Eindhoven uitgroeit tot een stedelijke vlek is 

het van groot belang te kijken naar behoud 

en toepassing van voldoende groen in het 

centrum. 

Het ontwerp van de verticale villa  speelt 

in op de vraag naar het behoud van een 

groenstructuur voor de stad Eindhoven. 

De villa is opgebouwd uit een privé en een 

publieke gedeelte waarbij een combinatie van 

luxe, groen en stadswonen gecombineerd 

worden. De villa heeft een groene binnentuin 

die niet alleen dient om de publieke ruimtes 

van de privé ruimtes te scheiden. Het zorgt 

tegelijkertijd voor groen in het stadscentrum. 

Op bijna elke verdieping bevindt zich een 

balkon die eveneens voor een groene 

uitstraling zorgt. In de verschillende privé 

en publieke ruimtes binnen het gebouw is 

voor de toepassing van beplanting gekozen 

waardoor niet alleen de uitstraling van het 

gebouw maar ook het interieur voldoet aan 

de vraag naar meer groen. 

Tot slot is de buitengevel van een muur van 

het gebouw compleet voorzien van groen. 

Ook dit zal een bijdrage leveren aan het 

duurzame groenbeleid van Eindhoven. 
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SAMENVATTING | NEDERLANDS

Verticale villa

Het ontwerp van de verticale villa speelt  

in op de vraag naar het behoud van een 

groenstructuur voor de stad Eindhoven. 

Privé en publieke ruimte

De verticale villa is opgebouwd uit een privé 

en een publieke gedeelte waarbij luxe  en 

groen worden gecombineerd. Beide ruimten 

zijn zodanig ingericht dat ze hun functies 

optimaal vervullen. Er is echter wel gekeken 

om de verticale villa zoveel mogelijk privé 

te houden voor de bewoner. Om het gevoel 

van privacy optimaal te kunnen garanderen, 

is het privé gedeelte bewust in de bovenste 

verdiepingen van de villa geplaatst.  

De uitstraling  

De verticale villa staat op het Clausplein dat 

direct in verbinding staat met het Lichtplein 

en het stadscentrum. Daarnaast behoort de 

villa met een hoogte van bijna 126 meter tot 

de hoogste gebouwen van Eindhoven. Om te 

voorkomen dat Eindhoven uitgroeit tot een 

stedelijke vlek moet het gebouw voldoen aan 

de vraag naar meer groen. 

Dit wordt gerealiseerd door onderstaande 

punten toe te passen: 

- De binnentuin; De villa heeft een groene 

binnentuin die niet alleen dient om de publieke 

ruimten van de privé ruimten te scheiden. Het 

zorgt tegelijkertijd voor groen in de stad. 

- Inrichting balkon; Op bijna elke verdieping 

bevindt zich een balkon die eveneens voor 

een groene uitstraling zorgt. 

- Beplanting; In de verschillende privé en 

publieke ruimten binnen het gebouw is 

voor de toepassing van beplanting gekozen 

waardoor niet alleen de uitstraling van het 

gebouw maar ook het interieur voldoet aan 

de vraag naar meer groen. 

- De buitengevel; De  buitengevel van een 

muur van het gebouw is compleet voorzien 

van groen. 

De vraagstelling van het onderzoek is als 

volgt geformuleerd: 

“Hoe kan een geïntegreerd ontwerp ervoor 

zorgen dat het privé aspect van een villa 

wordt gecombineerd met verschillende 

publieke aspecten en daarmee de uitstraling 

van haar omgeving positief beïnvloeden?”

Uit onderzoek is gebleken dat het groenbeleid 

van Eindhoven toe is aan herziening. 

De huidige dynamische stedelijke 

ontwikkeling heeft geleid tot een toenemende 

druk op de kwaliteit en kwantiteit van de 

groene ruimte. 

Groenbeleidsplan Eindhoven

Het Groenbeleidsplan is het strategisch 

beleidskader voor de groenstructuur 

van Eindhoven. Het richt zich op de 

groenstructuur. Het doel van het plan is het 

duurzaam veiligstellen en ontwikkelen van 

een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur. 

Door de voortgaande verstedelijking dreigt de 

kernkwaliteit van de stad verloren te gaan. 

Om te voorkomen dat Eindhoven uitgroeit 

tot een stedelijke vlek is het van groot 

belang te kijken naar behoud en toepassing 

van voldoende groen in het centrum. Uit de 

analyse is gebleken dat de kwaliteitsambitie 

niet zozeer een structurele verschuiving moet 

inhouden, maar vooral gericht moet worden 

op de ontwerpkwaliteit. 
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This is achieved by applying the following 

points:

- The yard; The villa has a green yard which 

serves not only to separate the public area 

from the private. It also creates a green image 

in the city.

- Balcony; Almost every floor has a balcony 

which also provides a green appearance.

- Planting; Not only the appearance of the 

building but also the interior meets the 

demand for more green. The various private 

and public areas have planting. 

- The facade; The facade of a wall of the 

building is completely covered with green.

The research question is formulated as 

follows: 

“How can an integrated design ensure that 

the aspect of a private villa are combined 

with the different public aspects and therefor 

have a positive influence on the image of its 

surroundings?”

Research has shown that the green policy 

of Eindhoven should be reconsidered in the 

future. 

The current dynamic urban development has 

led to increasing pressure on the quality and 

quantity of green space. 

Green policy Eindhoven

The green policy plan is the strategic 

policy framework for the green structure of 

Eindhoven. It focuses on the green structure. 

The goal of the plan is to secure the 

sustainability and to develop a high quality 

green structure. Due to the urbanization the 

core quality of the city seems to be lost. To 

prevent that Eindhoven becomes an urban 

spot where buildings in the city center create 

the image, it is important to look at the 

retention and application of enough green 

in the center. The analysis showed that the 

quality is not based on applying a structural 

shift. The focus should be on the design 

quality. 

Vertical villa 

The design of the vertical villa is responding 

to the demand for maintaining a green 

structure for the city of Eindhoven.

Private and public space

The vertical villa is made up of a private and 

a public part where green and luxury are 

being combined. Both spaces are arranged in 

such a way that they perform their functions 

optimally. However, it is of big importance to 

keep the vertical villa as much as possible 

private for the occupant. To fully guarantee 

the sense of privacy, the private area is placed 

in the upper floors of the villa.

The appearance 

The vertical villa is located on the Clausplein 

which is directly connected to the Light 

Square and the city center. In addition, the 

villa is almost 126 meters high and belongs 

to the tallest buildings in Eindhoven. To 

prevent Eindhoven grows into an urban spot 

the building must conform to the demand for 

more green. 
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INLEIDING

In het kader van het afstuderen aan de 

Technische Universiteit te Eindhoven binnen 

de opleiding Architecture, Building and 

Planning, is onderzoek uitgevoerd naar het 

geïntegreerd ontwerpprincipe. Het onderzoek 

wordt gepresenteerd in de vorm van een 

afstudeerscriptie. 

Introductie 

De Second Machine Age, ook wel het “tweede 

machinetijdperk” genoemd, veroorzaakte een 

spectaculaire voortgang van de technische 

ontwikkelingen in de architectuur. Een 

gebouw heeft als doel ons warmte of koeling 

te geven, bescherming tegen de zon en de 

noodzakelijke intensiteit van het licht zonder 

gebruik te hoeven maken van objecten die 

hierin voorzien. 

De afstudeerscriptie richt zich op het integraal 

ontwerpen. Het ontwerp dient een bepaalde 

neutraliteit en flexibiliteit uit te stralen om het 

gestelde doel te behalen. 

Gekeken naar het onderzoek van de laatste 

ontwikkelingen heeft de Second Machine 

Age voor een uitdaging gezorgd; de invloed 

van machines op een gebouw nam toe 

terwijl de architect de opdracht kreeg het 

gebouw kalmte en rust te laten uitstralen. 

Het geïntegreerd ontwerpproces maakte het 

mogelijk een ontwerp te maken waarin alle 

aspecten samenwerken om het concept te 

ondersteunen.  

Aanleiding onderzoek 

De opdracht is gebaseerd op het ontwerpen 

van een gebouw waar de privé aspecten van 

een villa zijn gecombineerd met verschillende 

publieke ruimtes. Echter, het is van groot 

belang dat de villa uiteindelijk voldoende privé 

blijft voor de eigenaar. Uit onderzoek is naar 

voren gekomen dat Eindhoven de huidige 

uitstraling van haar centrum wil aanpakken. 

Ze willen ervoor zorgen dat de uitstraling van 

het centrum niet meer enkel gevormd wordt 

door de bebouwing van hoge gebouwen. Het 

toekomstbeeld is gericht op de toepassing 
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van groen in het centrum van Eindhoven. 

Vraagstelling 

Het onderzoek is gebaseerd op het 

beantwoorden van de volgende vraag:

“Hoe kan een geïntegreerd ontwerp ervoor 

zorgen dat het privé aspect van een villa 

wordt gecombineerd met verschillende 

publieke aspecten en daarmee de uitstraling 

van haar omgeving positief beïnvloeden?”

Daarvoor dient inzicht te worden verkregen in 

de volgende onderdelen: 

- De meest ideale combinatie tussen privé en 

publieke ruimtes;  

- De verticale villa uiteindelijk voldoende privé 

te laten voor de eigenaar;  

- De invloeden van de locatie van de verticale 

villa; 

- De indeling en vormgeving van privé en 

publieke ruimtes; 

- De gewenste uitstraling en de invloed van 

de verticale villa op haar omgeving 

- Het huidig groenbeleid van Eindhoven

- Het toekomstbeeld van het centrum van 

Eindhoven

- De toepassing van groen in het centrum van 

Eindhoven

- De invloed van stedelijke ontwikkeling op de 

inrichting van de groene ruimte

Doelstelling 

Het doel is gebaseerd op het ontwerpen 

van een gebouw waarbij het geïntegreerd 

ontwerpprincipe de mogelijkheid biedt het 

privé aspect van een villa te combineren met 

verschillende publieke ruimtes en hiermee 

de uitstraling van haar omgeving beïnvloedt 

wordt. 

Probleemstelling

Het doel is om inzicht te krijgen in het creëren 

van een gebouw met een integraal ontwerp 

waarbij privé en publieke ruimtes zodanig 

worden gecombineerd dat het uiteindelijk 

concept alsnog het gevoel van privé behoudt. 

De focus voor integrale ontwerp is gebaseerd 

op de volgende punten:

- Neutraliteit

- Eenvoud

- Standaardisatie 

- Flexibiliteit 

- Prefabricatie 

Opbouw 

Voorafgaand aan de afstudeerscriptie zijn 

verschillende gebouwen onderzocht en 

geanalyseerd. Dit onderzoek heeft geleid tot 

een collectief rapport waarin de bevindingen 

werden gecombineerd en toegelicht. De 

geanalyseerde projecten hadden hun eigen 

conclusie die vervolgens gebruikt werd als 

uitgangspunt voor deze afstudeerscriptie. 

De benadering van het uiteindelijk 

ontwerp is gebaseerd op een geïntegreerd 

ontwerpprincipe.
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STEDENBOUW EN LANDSCHAP | EIGENSCHAPPEN VAN DE LOCATIE

Uit onderzoek is gebleken dat het groenbeleid 

van Eindhoven toe is aan herziening. De 

huidige dynamische stedelijke ontwikkeling 

heeft geleid tot een toenemende druk op de 

kwaliteit en kwantiteit van de groene ruimte. 

Het Groenbeleidsplan is het strategisch 

beleidskader voor de groenstructuur van 

Eindhoven. Het richt zich op de afbakening 

en de voornemens van de groenstructuur. 

Daaronder wordt verstaan “het stelsel van 

terreinen en/of elementen met ecologische, 

waterhuishoudkundige, recreatieve, groen-

esthetische, en/of ruimtelijk structurele 

betekenis”. Het doel van het plan is het 

duurzaam veiligstellen en ontwikkelen van 

een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur 

met de daarin passende functies en het 

bevorderen van een aantrekkelijke groene 

woon- en werkomgeving als karakteristieke 

kwaliteit van Eindhoven. 

De huidige dynamische stedelijke ontwikkeling 

heeft geleid tot een toenemende druk op de 

kwaliteit en kwantiteit van de groene ruimte in 

Eindhoven. Op de afbeeldingen is duidelijk te 

zien dat het stadscentrum zelf een tekort heeft 

aan groen. Het gebied binnen de aangegeven 

cirkel toont aan dat het groen sterk afneemt 

naarmate je het centrum nadert.

Eindhoven  is de grootste stad van Nederland 

met een groen karakter en wordt gekenmerkt 

door de heldere structuur van wiggen en 

groene zones en de toepassing van groen. 

Afbeelding boven 2: locatie van het gebouw

Afbeelding midden 3: tekort aan groen in centrum Eindhoven

Afbeelding onder 4: tekort aan groen in centrum Eindhoven
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Door de voortgaande verstedelijking dreigt 

de kernkwaliteit van de stad verloren te gaan. 

Om te voorkomen dat Eindhoven uitgroeit tot 

één stedelijke vlek dient deze kernkwaliteit 

onderkend, veiliggesteld en ontwikkeld te 

worden. Groen bepaalt mede de identiteit van 

de stad.

Verschillende oorzaken, waaronder de 

groeiende behoefte aan kwaliteit in de woon- 

en werkomgeving tonen de probleempunten 

van Eindhoven. Goede bijsturing is van 

essentieel belang om het  groene imago en 

de tevredenheid van bewoners niet verder te 

doen afnemen. 

Binnen het stedelijke gebied zijn ruimtelijke 

ambities aangegeven voor het behoud 

van voldoende groen in de woon- en 

werkomgeving. Uit de analyse is gebleken 

dat de kwaliteitsambitie niet zozeer een 

structurele verschuiving moet inhouden, 

maar vooral gericht moet worden op de 

ontwerpkwaliteit. Deze moeten zodanig 

worden toegepast dat ze naar een peil 

gebracht worden dat overeenstemt met het 

huidige inrichtingsniveau. Dit heeft ertoe 

geleid dat onderstaande ontwerpstrategieën 

en groen typologieën zijn ontwikkeld en die 

tot doel hebben: 

- de kwaliteit van het groen beter af te 

stemmen op het wensbeeld van de bewoners;

- de eigenheid van iedere plek beter te 

benutten;

- richting te geven aan de versterking van het 

groene imago van Eindhoven.

Het belangrijkste voor de verwezenlijking 

van die ambitie is het zorgdragen voor een 

duurzame groenstructuur en een volwaardige 

plaats van het groen in de woon- en 

werkomgeving. Hierdoor zullen de bewoners 

van de stad tevens tevredengesteld worden in 

hun wensen en behoeften. 

Toekomstbeeld Eindhoven

Om te voorkomen dat Eindhoven uitgroeit tot 

een stedelijke vlek is het van groot belang 

te kijken naar behoud en toepassing van 

voldoende groen in het stadscentrum. De 

huidige dynamische stedelijke ontwikkeling 

heeft geleid tot een toenemende druk  op de 

kwaliteit en kwantiteit van de groene ruimte.
art. 1  
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Willemstraat

Keizersgracht

De verticale villa is gelegen in Eindhoven. De 

locatie is interessant vanwege het feit dat drie 

verschillende wegen samenkomen op één 

centraal punt.

De verticale villa is hierdoor op meerdere 

manieren bereikbaar, namelijk:

- vanuit de Emmasingel die vervolgens 

overgaat in de Keizersgracht. Hier is echter 

sprake van eenrichtingsverkeer.

- vanuit de Willemstraat. Hier kan het verkeer 

vanuit 2 richtingen het gebouw bereiken.

Afbeelding 5: verkeersrichting in de omgeving
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Afbeelding 6: entree gebouw met auto en te voet
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STEDENBOUW EN LANDSCHAP | EIGENSCHAPPEN VAN DE LOCATIE

De verticale villa komt te staan op de locatie 

waar tot op heden De Regent gelegen is. 

De Regent is een wooncomplex met een 

hoogte van ca. 96 meter en biedt luxe 

kamerappartementen aan. De verticale villa 

zal eveneens luxe uitstralen en aanbieden.

Afbeelding links 7: De regent vanuit Keizersgracht

Afbeelding midden 8: De regent vanuit Willemstraat

Afbeelding rechts 9: De regent vanuit Emmasingel
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Het ontwerp van de verticale villa  speelt 

in op de vraag naar het behoud van een 

groenstructuur voor de stad Eindhoven. De 

verticale villa heeft een groene binnentuin 

die niet alleen dient om de publieke ruimtes 

van de privé ruimtes te scheiden. Het zorgt 

tegelijkertijd voor groen in het stadscentrum. 

Op bijna elke verdieping bevindt zich een 

balkon die eveneens voor een groene 

uitstraling zorgt. In de verschillende privé 

en publieke ruimtes binnen het gebouw is 

voor de toepassing van beplanting gekozen 

waardoor de bewoner ook wordt voorzien in 

de behoefte naar meer groen. 

Tot slot is de buitengevel van een muur van 

het gebouw compleet voorzien van groen. 

Ook dit zal een bijdrage leveren aan het 

duurzame groenbeleid dat Eindhoven voor 

haar stad heeft. 

 

Afbeelding boven 10: maquette van de locatie

Afbeelding midden 11: maquette van de locatie

Afbeelding onder 12: maquette van de locatie
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ARCHITECTUUR | MORFOLOGIE

Doordat het gebouw op deze locatie wordt 

geplaatst, wordt het een centraal punt. De 

vorm van de verticale villa is afgeleid van 

de lijnen die gevormd zijn door de reeds 

bestaande gebouwen op de locatie. Echter, 

deze lijnen zijn niet alleen voor de vorm van 

de verticale villa gebruikt, maar hebben ook 

invloed gehad op de manier waarop het 

gebouw op de locatie is geplaatst. De kern 

van de verticale villa volgt de gebouwen die 

zich op de locatie bevinden, terwijl de ronde 

vorm van het gebouw de rondingen van de 

weg volgt.

Afbeelding links 13: kern volgt de lijnen uit omgeving  

Afbeelding midden 14: kern volgt de lijnen uit omgeving  

Afbeelding onder 15:  het gebouw volgt de lijnen van de weg
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De verticale villa is een lang maar smal 

gebouw. Het heeft een lengte van 125,6 meter 

en een diameter van 19,8 meter. 

De hart-op-hart maat van de muren is 

geplaatst op een grid van 300mm. Deze 

is zowel in de horizontale als de verticale 

richting geplaatst. De vorm van de halve 

cirkel volgt dit grid ook. Dit is te zien op de 

afbeelding hiernaast. 

De constructie heeft een “diagrid-structuur. 

Deze loopt over het hele gebouw door. De 

vliesgevel volgt het “diagrid”-structuur van 

de constructie. De vliesgevel heeft een 

kleiner structuur dan de constructie, maar de 

structuur van de constructie komt er wel in 

terug. 

3900     2700        6600            2700    3900
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00
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Afbeelding boven 16: grid van de plattegrond

Afbeelding links onder 17: grid van de constructie

Afbeelding rechts onder 18: grid van de vliesgevel
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ARCHITECTUUR | ROUTING

VILLA - PRIVAAT
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In bovenstaande tekening is de verticale 

routing door het gebouw te zien. Op elke 

verdieping is het mogelijk om gebruik te 

maken van de kern waar de vier liften en 

twee trappenhuizen zijn geplaatst. Twee van 

deze liften worden alleen privé gebruikt door 

de bewoners van de villa. Deze hebben door 

middel van een pasje toegang tot hun eigen 

liften. De andere twee liften zijn openbaar 

toegankelijk. 

Daarnaast zijn er in het gebouw zelf trappen 

geplaatst die twee verdiepingen met elkaar 

verbinden. Deze trappen zijn niet opgenomen 

in de kern. Op het moment dat twee 

verdiepingen elkaar opvolgen met dezelfde 

functie dan is er een trap geplaatst. In de villa 

bevindt zich op bijna elke verdieping een trap 

die elke vloer weer met de volgende verbindt. 

Op deze manier kan de bewoner zelf kiezen 

om de trap of de lift te nemen.

OPENBARE RUIMTE

Afbeelding 19: verticale routing door het gebouw
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ARCHITECTUUR | PROGRAMMA EN PLATTEGRONDEN

Dakterras

Technische ruimte

Master slaapkamer

Slaapkamers

Slaapkamers

Slaapkamers

Studeerkamer/bibliotheek

Woon- en eetkamer

Bar/ontspanningsruimte

Ontvangstruimte/lounge

Bioscoop

Speelkamer

Fitness/wellness

Zwembad

Technische ruimte zwembad

Tuin

Kamers kunstenaars

Kamers kunstenaars

Podium/theater

Vergaderkamers

Galerie

Restaurant

Entree/restaurant

Werkplaats

Autogalerie eigenaar

Programma van eisen

Publieke ruimte

- Werkplaats kunstenaars

- Restaurant

- Galerie

- 10 toiletten

- 4 vergaderkamers

- Podium/theather

- 12 kamers voor kunstenaars/bezoekers

- Tuin

Villa

- Zwembad

- Sauna

- Fitness

- Game room

- Bioscoop

- Bar

- Loungekamer

- Eetkamer

- Woonkamer

- 2 studeerkamers

- Bibliotheek

- 2 kamers voor gasten

- 4 slaapkamers

- Master slaapkamer

- Dakterras

- Autogalerie

Afbeelding 20: programma per verdieping
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Afbeelding links boven 21: plattegrond verdieping -2

Afbeelding rechts boven 22: plattegrond verdieping -1

Afbeelding links onder 23: plattegrond begane grond

Afbeelding rechts onder 24: plattegrond verdieping 1
1 5 m2
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ARCHITECTUUR | PROGRAMMA EN PLATTEGRONDEN

Wonen in het bruisende centrum van 

Eindhoven

De verticale villa staat op het Clausplein dat 

direct in verbinding staat met het Lichtplein 

en het stadscentrum. Met de hoogte van 

bijna 126 meter behoort de verticale villa tot 

de hoogste gebouwen van Eindhoven. Met 

voldoende parkeergelegenheid in bijvoorbeeld 

de parkeergarage van de Witte Dame dat 

zich naast de verticale villa bevindt, kan de 

bezoeker altijd zijn auto kwijt. Bovendien 

bevindt de verticale villa zich op 10 minuten 

loopafstand van het centraal station.

De villa is opgebouwd uit een privé en 

een publieke gedeelte waarbij luxe, groen 

en stadswonen centraal staan. Het privé 

gedeelte bevindt zich in de bovenste 

verdiepingen van de villa en bestaat uit 

een luxe woon- en eetkamer, een master 

slaapkamer en 4 slaapkamers. Daarnaast zijn 

er 2 gastenslaapkamers. De eigenaar heeft 

zijn collectie auto’s in zijn ondergrondse 

parkeerplaats een plek gegeven en deze is 

vanaf straatniveau door voorbijgangers te 

bewonderen.

Om even helemaal tot rust te komen is er 

een zwembad dat over een hele verdieping 

is geplaatst. Daarnaast biedt het dakterras 

ook mogelijkheid tot ontspanning. En mocht 

dit nog niet in de gewenste behoefte voorzien 

dan kan er een bezoekje worden gebracht aan 

Afbeelding boven 25: plattegrond verdieping 2

Afbeelding onder 26: plattegrond verdieping 3
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de privé bioscoop, de game room of zelfs de 

luxe lounge bar. Kortom, luxe staat voorop 

en dat stralen de verschillende ruimtes ook 

uit.Om een duidelijk onderscheid te maken 

tussen de privé en publieke gedeelten van de 

villa, is tussen deze twee gedeelten een grote 

tuin geplaatst waarbij veel groen is toegepast.

Bij binnenkomst in het publieke gedeelte kan 

de bezoeker een bezoekje brengen aan het 

restaurant. Daarnaast is het mogelijk één of 

meerdere vergaderruimtes af te huren voor 

bijvoorbeeld een bedrijfsvergadering. Het 

publieke gedeelte biedt werkplaatsen voor 

kunstenaars aan. Er is zelfs een galerie waar 

exposities kunnen plaatsvinden. Bovendien 

kunnen deze kunstenaars een kamer huren 

waarbij ook hier weer luxe voorop staat. Zo is 

elke kamer voorzien van een balkon dat over 

het stadscentrum van Eindhoven uitkijkt en 

waarbij veel groen is toegepast.

Afbeelding boven 27: plattegrond verdieping 4

Afbeelding onder 28: plattegrond verdieping 5
1 5 m2
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Afbeelding links boven 29: plattegrond verdieping 6

Afbeelding rechts boven 30: plattegrond verdieping 7

Afbeelding links onder 31: plattegrond verdieping 8

Afbeelding rechts onder 32: plattegrond verdieping 12
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Afbeelding links boven 33: plattegrond verdieping 13

Afbeelding rechts boven 34: plattegrond verdieping 14

Afbeelding links onder 35: plattegrond verdieping 15

Afbeelding rechts onder 36: plattegrond verdieping 16
1 5 m2
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ARCHITECTUUR | PROGRAMMA EN PLATTEGRONDEN

Afbeelding links boven 37: plattegrond verdieping 17

Afbeelding rechts boven 38: plattegrond verdieping 18

Afbeelding links onder 39: plattegrond verdieping 19

Afbeelding rechts onder 40: plattegrond verdieping 20,21,22
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Afbeelding links boven 41: plattegrond verdieping 23

Afbeelding rechts boven 42: plattegrond verdieping 24

Afbeelding links onder 43: plattegrond verdieping 24

Afbeelding rechts onder 44: dakaanzicht
1 5 m2
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Afbeelding 45: doorsnede
1 5 m2
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Afbeelding links 46: linkeraanzicht

Afbeelding rechts 47: rechteraanzicht
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Afbeelding links 48: achteraanzicht

Afbeelding rechts 49: vooraanzicht
1 5 m2
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CONSTRUCTIE | ONTWERPPRINCIPE

De stalen “diagrid”-structuur is volledig 

geïntegreerd met het architectonische 

concept.

Een evenwichtige “diagrid”-structuur wordt 

gevormd door het genereren van een patroon 

van snijdende kolommen spiraalsgewijs in 

beide richtingen.

De toevoeging van stalen horizontale hoepels, 

die de kolommen bij hun snijpunten sluit en de 

krachten die door de gebogen vorm ontstaan 

weerstaat, houdt in dat de omtrekstructuur 

grotendeels onafhankelijk is van de vloeren. De 

stalen hoepels draaien de “diagrid”-structuur 

eveneens in een zeer stijve driehoekvorm die 

het gebouw uitstekende stabiliteit biedt. Het 

voordeel van de “diagrid”-structuur betekent 

dat de kern geen weerstand moet bieden aan 

windkrachten. In vergelijking met een gebouw 

dat zijn stabiliteit verkrijgt door de kern, heeft 

deze structuur minder te maken met krachten 

op de fundering.1

De vorm van het gebouw wordt beïnvloed door 

de fysieke omgeving van de stad. De vlotte 

doorstroming van de wind rond het gebouw 

was een van de belangrijkste overwegingen.

De ronde vloerplaten bevinden zich tussen de 

kern van het gebouw en de omtrekstructuur.

De unieke samenstelling van de “diagrid”-

structuur biedt een grote structurele 

efficiëntie voor hoge gebouwen en een 

verfijnde potentie in een bestaande stedelijke 

omgeving. De structurele efficiëntie van het 

Afbeelding links 50: diagrid constructie

Afbeelding rechts 51: diagrid constructie
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Afbeelding 52: verbinding diagrid
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“diagrid”-structuur voor hoge gebouwen kan 

worden gemaximaliseerd door de toepassing 

van geometrische rasters.

Hoewel de constructie van een “diagrid”-

structuur vanwege de ingewikkelde 

knooppunten als een uitdaging kan worden 

gezien, kan de constructie worden versterkt 

door gebruik te maken van geschikte 

prefabricage methoden.

De punten in het “diagrid”-structuur 

worden namelijk geprefabriceerd en 

worden vervolgens op de bouwplaats zelfs 

gemonteerd door middel van bouten en 

moeren. De toepassing van deze methode 

bespaart tijd.

Het ontwerp voor een zeer hoog gebouw 

is over het algemeen beheerst door de 

zijwaartse stijfheid. In vergelijking met 

traditionele loodrechte structuren voor 

hoge gebouwen kan de “diagrid”-structuur 

veel efficiënter inspelen op de zijdelingse 

windbelasting. 

Dit met behulp van het diagonale 

mechanisme.

De “diagrid”-structuur verstrekt ook zonder 

verticale kolommen een grote vorm van 

structurele efficiëntie. Dit opende nieuwe 

mogelijkheden voor hoge gebouwen in de 

architectuur. Met haar indrukwekkende 

en onderscheidende kenmerken wordt de 

“diagrid”-structuur vaak sterk uitgedrukt op 

de façades van het gebouw waardoor ze de 

elementen in de bestaande stedelijke context 

accentueren. art. 2
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Afbeelding 53: verbinding diagrid
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Elke verdieping in het gebouw wordt 

apart geventileerd. Dit zorgt ervoor dat 

de temperatuur en ventilatie per ruimte 

kunnen verschillen. Er is een mechanisch 

ventilatiesysteem in de plafonds verwerkt 

die ervoor zorgt dat de lucht wordt verwerkt, 

verwarmt of gekoeld. 

Daarnaast zijn er ventilatieroosters in de 

vliesgevel verwerkt. Deze kunnen gebruikt 

worden voor de natuurlijke ventilatie. Ze zijn  

handmatig te sluiten, mocht dit gewenst zijn. 

De lucht die door de ventilatieroosters komt, 

wordt eerst geregeld door het mechanisch 

ventilatiesysteem in het plafond. Daarna 

wordt deze de ruimte ingeblazen. 

Op de elfde verdieping zijn de installaties 

voor het zwembad geplaatst. Daarnaast is de 

rest van de installatie op de vierentwintigste 

verdieping geplaatst. 

Afbeelding 54: ventilatie
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Het gebouw is op een zodanige manier 

gedraaid dat er in alle ruimtes natuurlijk licht 

binnenkomt. De ochtend- en middagzon zal 

binnenvallen in de leefruimtes, terwijl de kern 

gebruik zal maken van de avondzon. 

Omdat er aan de straatzijde minder 

hoge gebouwen zijn, hebben de onderste 

verdiepingen geen last van schaduwen uit 

de omgeving. Dit zorgt ervoor dat er ook op 

deze verdiepingen voldoende natuurlijk licht 

binnenvalt. 

De ruimtes die een balkon hebben, zullen 

minder snel last hebben van warmte. De 

balkons creëren namelijk schaduw, waardoor 

de ruimte minder snel opwarmt. In de overige 

ruimtes wordt de warmte verminderd door 

een hoogwaardige coating op de vliesgevel. 

Afbeelding 55: daglichtinval
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MATERIALISATIE | EXTERIEUR EN INTERIEUR

Exterieur 

Gebouw

Voor dit gebouw wordt er voornamelijk 

gebruik gemaakt van staal en glas. 

Constructie

De constructie voor de diagrid-structuur 

bestaat uit staal, maar ook de balken onder 

de vloeren zullen uit staal bestaan. 

Vloeren

De vloeren bestaan uit trapezium-platen die 

daarnaast bedekt zijn met een wapeningsnet, 

beton en de afwerkvloer. 

Kern

De kern van het gebouw is opgebouwd uit een 

betonnen constructie. 

Gevel

Over het hele gebouw is een vliesgevel 

geplaatst.

Interieur

Binnenmuren

Om het gebruik van verschillende soorten 

materialen zoveel mogelijk te beperken, 

zullen de binnenmuren uit beton bestaan. 

Deze worden uiteindelijk wit geschilderd. 

Vloeren

De vloeren in het gebouw zijn verhoogd. Dit 

zorgt ervoor dat de leidingen en bekabeling  

ook in dit deel geplaatst kunnen worden, in 

plaats van alles in het plafond. 

Plafond

Het gebouw heeft een verlaagd plafond waar 

het ventilatiesysteem in is verwerkt. Het 

verlaagd plafond bestaat uit panelen van 

600x600mm die het grid van het gebouw 

volgen. 

Ramen

De ramen die de ruimtes van het balkon 

scheiden, bestaan volledig uit glas. Hier 

zijn schuifdeuren in verwerkt om het balkon 

makkelijk te kunnen betreden. 

Trappen

De trappen door het hele gebouw zijn 

opgebouwd uit staal en beton. De frames zijn 

gemaakt van staal en de tredes van beton. Dit 

zorgt ervoor dat het ontwerp in elke ruimte 

weer terugkomt. 
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Afbeelding 56: doorsnede over twee vloeren
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Afbeelding 57: vloeropbouw

afwerkvloer

beton

trapeziumplaatvloer
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DETAILS | GROENE BUITENGEVEL

Afbeelding links 58: systeem groene muur

Afbeelding rechts 59:  systeem groene muur
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Afbeelding 60: exploded view systeem groene muur

raster

bakken voor beplanting bevestiging van de bakken aan de gevel
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VISUALISATIE | VERTICALE VILLA

Afbeelding 61: visualisatie vanuit de Emmasingel
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VISUALISATIE | IMPRESSIE BINNENRUIMTE

Afbeelding 63: visualisatie master slaapkamer
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CONCLUSIE

groenstructuur voor de stad Eindhoven. De 

verticale villa heeft een groene binnentuin 

die niet alleen dient om de publieke ruimtes 

van de privé ruimtes te scheiden. Het zorgt 

tegelijkertijd voor groen in de stad. 

Op bijna elke verdieping bevindt zich een 

balkon die eveneens voor een groene 

uitstraling zorgt. In de verschillende privé en 

publieke ruimtes binnen het gebouw is voor 

beplanting gekozen waardoor de bewoner 

ook wordt voorzien in de behoefte naar meer 

groen. 

Tot slot is de buitengevel van een muur van 

het gebouw compleet voorzien van groen. 

Ook dit zal een bijdrage leveren aan het 

duurzame groenbeleid dat Eindhoven voor 

haar stad heeft. 

De verticale villa is samengesteld uit privé en 

publieke ruimtes.  

Privé ruimtes

Het privé gedeelte wordt samengesteld uit 

onder andere een luxe woon- en eetkamer, 

een master slaapkamer en 4 slaapkamers. 

Daarnaast zijn er 2 gastenslaapkamers. 

De eigenaar kan zijn collectie auto’s in 

zijn ondergrondse parkeerplaats een plek 

gegeven. 

Er een zwembad, een dakterras, een privé 

bioscoop, een game room en een luxe lounge 

bar. Kortom, luxe staat voorop en dat stralen 

de verschillende ruimtes ook uit. 

Deze ruimtes dienen de bewoner voldoende 

privacy te bieden. Zo is ervoor gekozen een 

aparte pas voor de lift te ontwerpen waardoor 

alleen de bewoner toegang heeft tot bepaalde 

ruimtes in het gebouw. En om de bewoner 

nog meer het gevoel van privacy te kunnen 

garanderen, is het privé gedeelte waar hij zich 

bevindt in de bovenste verdiepingen van de 

villa geplaatst.  

Publieke ruimtes 

Het publieke gedeelte wordt samengesteld 

uit ruimtes zoals een restaurant, meerdere 

vergaderruimtes, werkplaatsen voor 

kunstenaars en een galerie waar exposities 

kunnen plaatsvinden. Bovendien hebben ze 

de mogelijkheid een kamer te huren waarbij 

luxe weer voorop staat. Bijna elke kamer 

voorzien van een balkon dat over de stad 

Eindhoven uitkijkt en waarbij groen onderdeel 

uitmaakt van de inrichting. 

Naar aanleiding van het onderzoek kan 

een aantal belangrijke conclusies worden 

getrokken. 

Groenbeleid Eindhoven

Uit onderzoek is gebleken dat het groenbeleid 

van Eindhoven toe is aan herziening. 

De huidige dynamische stedelijke 

ontwikkeling heeft geleid tot een toenemende 

druk op de kwaliteit en kwantiteit van de 

groene ruimte. 

Door de voortgaande verstedelijking dreigt de 

kernkwaliteit van het stadscentrum verloren 

te gaan. Om te voorkomen dat Eindhoven 

uitgroeit tot één stedelijke vlek dient deze 

kernkwaliteit onderkend, veiliggesteld en 

ontwikkeld te worden. Groen bepaalt mede 

de identiteit van Eindhoven. Dit heeft ertoe 

geleid dat onderstaande ontwerpstrategieën 

zijn ontwikkeld en die tot doel hebben: 

- de kwaliteit van het groen beter af te 

stemmen op het wensbeeld van de bewoners;

- de eigenheid van iedere plek beter te 

benutten;

- richting te geven aan de versterking van het 

groene imago van Eindhoven.

Verticale villa

De verticale villa staat  direct in verbinding 

met het stadscentrum. Met de hoogte van 

bijna 126 meter behoort de verticale villa 

tot de hoogste gebouwen van Eindhoven. 

Het ontwerp van de verticale villa  speelt 

in op de vraag naar het behoud van een 
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