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In Ieiding 

In dit afstudeerproject wordt onderzocht hoe omgegaan kan worden met de opgave voor het 

vormgeven van autarkische relaties binnen een stedenbouwkundige context en een architectonisch 

antwerp. 

In een globaliserende wereld, gedomineerd door privatisering en individualisering is het wenselijk 

na te denken over nieuwe vormen van publieke collectiviteit. 

Hedendaagse steden groeien vanuit de logica van mondiale netwerken. De capsule, in al zijn 

hoedanigheden, heeft zijn intrede gedaan. Door mobilisatie en technisch comfort worden de 

boeiende tussenruimtes onnodig en lijkt de openbare ruimte te verdwijnen. 

Als tegenwicht aan de mondiale netwerken moeten we nadenken over autarkische micronetwerken . 

Deze zelfvoorzienende micronetwerken kunnen op verschillende schaalniveau's worden toegepast. 

Door het onderzoeken en combineren van menselijke relaties, ecologische factoren en de 

behoeften vanuit infrastructurele netwerken, kunnen oplossingen worden gevonden binnen 

stedelijke netwerken. 

Door het streven naar autarkische micronetwerken worden ontmoetingen in de publieke ruimte 

weer mogelijk gemaakt en vormt de stad weer de getheatraliseerde ruimte voor de veelheid, de 

densiteit en de afstandelijke sociabiliteit die we stedelijkheid noemen. 

Het in deze studie ontwikkelde gebouwtype streeft naar een driedimensionale afspiegeling van stad 

en samenleving, waarin verschillende menselijke activiteiten worden samengebracht en van elkaar 

profiteren. De diversiteit van programma's en de ruimtelijke enscenering maakt de binnenwereld 

tot een schouwtoneel. 



Theoretische analyse Theatrum Mundi 



All the world's a stage, 

And all the men and women merely players; 

They all have their exits and their entrances, 

And one man in his time plays many parts ... 

... Last scene of all, 

That ends this strange eventful history, 

Is second childishness, and mere oblivion, 

Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. 

William Shakespeare, 'As you like It', 1599 





De archetypische getheatraliseerde rulmte is terug te vinden in de opera van Charles Garnier. Zo 

schrljft Theophile Gautier in 1863 over de opera van Garnier: 'The grand escalier, its cage an 

auditorium, and its staircase a stage, becomes a vast spontaneous theater where the public 

performs to itself. Architecture is the product of a dramatic symbiosis between the building and its 

public who, by interacting with the building, bring architecture to life.' 



Verdwijning van het stedelijk theater 

De stad is van oorsprong een theater. 

De stedelijke publieke ruimte vormt een presentatie van vreemdellngen en inwoners, van 

geschiedenis en moderniteit. Het publieke domeln kan worden benaderd als ongedefinieerde ruimte 

die van betekenis is voor het alledaagse Ieven, doordat ze op verschillende manieren worden 

gebruikt en toegeelgend door verschillende stedelijke culturen. 

De essentie van de collectieve stedelljke ruimte gaat niet schuil in de formele kenmerken, maar in 

de overlapping en uitwisseling tussen verschillende sociale werelden. 

"In the domain of the theater and the street, expression occurs in a milieu of relative strangers. In 

a society with a strong public life there should be affinities between the domains of stage and 

street; there should be something comparable in the expressive experience crowds have had in 

these two realms ... " 

uit;' The fall of public man' 1977, Richard Sennett 

In zijn boek The Fall of Public Man onderzoekt Richard Sennett de betekenis van dramatiek in de 

alledaagse publieke interactie. Het theater als metafoor voor de straat is daarbij het referentiepunt 

van waaruit sociale verhoudingen en omgangsvormen worden onderzocht. De manier waarop 

mensen zich gedragen, kleden, en hoe ze praten, is bepalend voor de vorming van sociale banden. 

Gereserveerdheld en onpersoonlijkheid waren in het ancien regime de vereiste gedragskenmerken 

in de publieke sfeer. Theatralitelt en gecodeerde expressie waren spelregels die de hoffelijke 

ontmoeting tussen vreemden op een betekenisvolle manier lieten verlopen. Richard Sennett 

beschrijft de ideale stad als een plaats van getolereerde heterogeniteit; de openbare ruimte is de 

locatie voor een geciviliseerde omgang met de vreemde en het andere. 



Onze stedelijke samenleving is in Sennetts ogen verre van ideaal, omdat ze juist dergelijk 

geciviliseerde omgangsvorm ontbeert. Sennett constateert dat de moderne westerse samenleving 

in hoge mate is uitgeleverd aan de tirannle van de intimiteit. Volgens Sennett staat intimiteit in een 

vijandige verhouding ten opzichte van theatraliteit en bezingt de distantie. 

Distantie is onlosmakelijk verbonden met het functioneren van de openbare sfeer en maakt het 

mogelljk de ander, de vreemde, te vertrouwen zonder dat dit vertrouwen teruggaat op de kennis 

van die ander. 

"As the imbalance between public and intimate life has grown greater, people have become less 

expressive. With an emphasis on psychological authenticity, people become inartistic in daily life 

because they are unable to tap the fundamental creative strength of the actor, the ability to play 

with and invest feeling in external images of self. Thus we arrive at the hypothesis that theatricality 

has a special, hostile relation to intimacy; theatricality has an equally friendly relation to a strong 

public life." 

Rene Boomkens beschrijft evenals Sennett de werking van de publieke stedelijke ruimte. Volgens 

Boomkens laat stedelijkheid zich niet oproepen door een specifleke inrichting van de stedelijke 

ruimte. Stedelijkheid ontstaat wanneer twee onderling vervlochten sferen bij elkaar komen; de 

intieme sfeer en de openbare sfeer. De confrontatie tussen verschlllende sferen is aileen succesvol 

als er een tussen- of drempelwereld ontstaat. Deze drempelwerelden vormen een 

bepaald soort ontmoetingssfeer waarin individualiteit en collectiviteit elkaar 

raken . Op dat moment kunnen onafhankelijke individuen met elkaar in de meest uiteenlopende 

soclale, culturele en economische relaties treden. Ruimten zoals straten, pleinen, theaters, musea, 

bibliotheken en kroegen, bieden zowel gelegenheld voor individuele ontmoetingen als voor 

collectieve gebeurtenissen. Een open samenhang is de kern van onze stedelijke leefwljze. 

Zonder deze drempelwereld blljven individualiteit en collectief van elkaar geschelden en ontstaat 

een anonieme massaliteit. 



Leven en handelen In hybride rulmte 

We begeven ons echter meer en meer binnen begrensde netwerken. 

Terwijl traditionele steden een zeer leesbare structuur hadden waarbij sociale relaties zich als het 

ware vertaalden in steen, wordt onze directe leefomgeving steeds sterker bepaald door mondiale 

netwerken. Door toenemende mobilisatie en technisch comfort worden de boeiende tussenruimten 

onnodig en Jijkt de openbare stedelijke ruimte te verdwijnen. De publieke en de private sfeer Jijken 

hierdoor definitief van elkaar gescheiden. 

Communicatie en transport maken de wereld steeds kleiner, waardoor het belang van plaats wordt 

uitgehold en de traditionele ontmoetingsplaatsen (binnensteden, winkels) hun aantrekkingskracht 

verliezen. In E-topia (1999) beschrijft W.J. Mitchell de invloed van de wereldwijde digitate 

infrastructuur op het stedelijk Ieven. De digitate infrastructuur verandert de functionele en 

ruimtelijke samenhang van steden en ruimtelijke netwerken. Het functioneren van steden zal 

veranderen, doordat de digitate infrastructuur de noodzaak om ergens naar toe te gaan steeds 

kleiner maakt. In de digitate wereld zullen plaatsgebonden activiteiten de concurrentie om 

aanwezigheid, aandacht en geld aangaan door het bieden van toegevoegde waarde 

aan face-to-face belevenissen. 

Filosofe Hannah Arendt omschrijft de publieke ruimte als een plek waar mensen handelen en zo 

een gemeenschappelijke wereld vol verschillen creeren . Maar waar manifesteert die ruimte zich 

tegenwoordig? Het atgemeen toegankelijke domein waar mensen etkaar ontmoeten, een openbare 

mening vormen en atdus een vorm van politiek bedrijven? Op straten, pleinen en markten? In 

massamedia als kranten en televisle? Of op internet, in chatrooms? 



Het publieke speelt zich in toenemende mate af op al die plekken tegelijk en is in die zin bij uitstek 

'hybride' van aard geworden: een verstrengeling van concrete en virtuele eigenschappen, van 

statische en moblele domeinen, van publieke en private sferen, van globale en lokale interesses. 

De hybride ruimte is nooit exclusief lokaal. De locale netwerken verweven zich met de 

internationale netwerken die ze zijn binnengedrongen waardoor er nieuwe scenario's denkbaar zijn 

voor het Ieven binnen deze netwerken. Kunnen overlappingen en knooppunten in de netwerken 

voor verrassende ontmoetlngen zorgen en stedelijke theatral lteit uitlokken? 

Globalisering als macrosfeer 

Grotere delen van de wereld raken onderling verknoopt via verschillende netwerken als gevolg van 

globalisering. 

Globalisering is het besef dat steeds meer sociale, culturele en economische processen op elkaar 

betrokken raken. Bestaande identiteiten en tradities worden doorbroken, maar wat er voor in de 

plaats komt is niet altijd duidelijk. 

Peter Sloterdljk beschrijft de metafysische globalisering als hedendaagse, allesomvattende 

macrosfeer. 

In zijn trllogie 'Sferen' stelt Sloterdijk niet de vraag wat de mens is, maar waar hlj is. 

Zijn antwoord luidt: de mens neemt altijd deel aan een 'sfeer', een met anderen gedeeld interieur 

dat ontstaat in en door het samenzijn van mensen. 

De microsfeer, de bel, of de macrosfeer, de globe, fungeert daarbij als immuunsysteem, een 

membraanachtig omhulsel waarin de mensen existeren en beschermd worden. Sferen zijn onze 

'eigenruimtes'. 





In het tweede deel van zijn trilogie, genaamd 'Gioben', beschrijft Peter Sloterdijk de macrosferen, 

de 'globen', die ontstaan uit fantasieen over homogene ruimtes waarbinnen iedereen gelijk zou 

zijn, geborgen in de warme deken van de kosmos of verbonden door een nationale identiteit. 

Sinds de val van het communisme is het kapitalisme de belangrijkste macrosfeer, mede omdat het 

nauwelijks tegenwicht heeft. Weliswaar be"invloeden dwingende signalen via de media de moderne 

intieme sferen, toch kan geen enkele macrosfeer het 'schuim' geheel bepalen. Pogingen tot 

totalisering zijn volgens Sloterdijk gedoemd te stranden op de veerkracht van het schuim. 

Schulmbelletjes staan voor het pluralisme en de variatie die ontstaan wanneer mensen zeer dicht 

op elkaar gaan Ieven. Onder druk van de dichtheid aan mensen, auto's, televisiekanalen, 

consumptiegoederen en vakantiebestemmingen, verschuimt het geheel en ontstaan er eindeloos 

veel kleine cellen. Telkens worden levensvormen opnieuw uitgevonden en voltrokken in de 

schuimbellen, de appartementen, de villa's, de vergaderzalen, de caravans. 

'Schuim staat voor fragiliteit, individualisme en pluralisme. Het ontstaat in de moderne 

massasamenleving waar mensen en dingen zeer dicht op elkaar Ieven. Het is een 

veelkamersysteem waarin men elkaar niet Ianger kan ontlopen. Door de wanden van iedere eel 

worden huishoudens tegelijkertijd met elkaar verbonden en van elkaar gescheiden.' 

Peter Sloterdijk ziet dit schuim als iets positiefs: 'Een eel in het schuim is nog geen schuim; een 

enkele eel, maar ook meerdere cellen samen bleden weerstand tegen de kracht van het grotere 

geheel. Het Ieven speelt zich in de woningen en lokale vriendenkringen af en vindt zichzelf daar 

steeds opnieuw uit'. 



Niet-plaats 

Als gevolg van de globalisering zien we een wereldwijde toename van migratie. Grenzen vervagen 

en afstanden verliezen hun betekenis. 

We zien de opkomst van de ageografische stad, een stad die groeit vanuit het netwerk en de 

mondialiserlng van de economie met transnationale bedrijven en gemediatiseerde cultuur. 

Michael Sorkin schetst In zijn 'Variations on a themepark' de transformatie van de stad onder 

invloed van globalisering. 

Hij onderkent drle hoofdkenmerken; de nleuwe steden zijn centrumloze, zelfs plaatsloze 

agglomeraties, in de nieuwe stad heerst een obsessie voor veiligheid en controle en de nieuwe stad 

is, tenslotte, een stad van simulaties, van enscenering van stedelijkheid en een gefingeerd 

verleden . 

'Ten eerste is er de verdwijning van aile stabiele relatles met de fysieke en culture/e geografie van de plek, het 

verslappen van de banden met welke specifieke ruimte dan ook. Voor het internationale kapitaal, voor 

elektronische productiemethoden en een eenvormige massacultuur is de ongedisciplineerde verscheidenheid 

van traditionele steden een gruwel. De nieuwe stad vervangt de anoma/ie en het genot van zu/ke plekken door 

een universele particulariteit, een generisch urban/sme ... ' 

De hedendaagse versnelling van sociaal-economische processen heeft ertoe geleid dat het bij 

openbare ruimte niet Ianger om de 'piaats' maar om 'verpiaatsing' gaat: "de strategische waarde 

van de niet-plaats van de snelheid heeft definitief die van de plaats vervangen", meent Paul Virllio 

in Speed & Politics (1986). Ongewild heeft het moderne beschavingsproject het burgerlijk 

flanerende subject tot een 'projectlel' gemaakt1 "het territorlum heeft zijn betekenis verloren ten 

gunste van het projectiel". Uit veillgheidsoverwegingen beweegt iedereen zich steeds sneller door 

de urbane ruimte. 



In 'La ville surexposee' beargumenteert Virilio dat de hedendaagse stad niet Ianger gedefinieerd 

wordt door fysische grenzen, maar door een immaterieel systeem van beelden en boodschappen 

dat de materiele organisatie van de ruimte heeft verdrongen . Deze hedendaagse conditie impliceert 

onvermijdelijk een crisis van de architectuur: de klassieke geometrische ruimte als 'verhaal' heeft 

haar geloofwaardigheid verloren en maakt plaats voor een toevallige, heterogene en 

gefragmenteerde ruimte. 

Marc Auge beschrijft eveneens de ruimtelijke consequentie van een globaliserende wereld en stelt 

dat de 'niet-plaats' in toenemende mate dominant wordt in onze leefomgeving. 

Niet-plaatsen zijn ruimten die geen betekenis hebben in de traditioneel-antropologische zin; ze 

hebben geen identiteit die geworteld is In de geschiedenis of in de sociale relaties van bewoners. 

Het zijn plekken waar stromen voorbijtrekken, maar die zelf geen karakteristieke betekenis 

verwerven. 

Voor Auge vormen deze plekken een typische uiting van supermodernite, of beter 

hypermoderniteit: een moderniteit die gekenmerkt wordt door het exces, de overmaat. 

Er is een exces aan tijd, een exces aan ruimte en een exces aan individualiteit. Het exces aan tijd 

heeft te maken met de versnelling van de geschiedenis en de opeenstapeling van gebeurtenissen; 

het exces aan ruimte berust op de ongelooflijke toename van de actieradius van de meeste 

mensen; het exces aan de individuallteit verwijst naar de toenemende individualisering waarbij de 

mensen zich steeds minder definitlef identificeren met bepaalde groepen. 

Zo schrijft hij in Non-Lieux. Introduction a une anthropologie de Ia surmodernite het volgende; 

"De plaats en de niet-plaats zijn wijkende polariteiten: de eerste is nooit helemaal uitgewist en de tweede 

wordt nooit helemaal voltooid, palimpsesten waarop het ingewikkelde spel van identiteit en relatle 

onophoudelijk wordt herschreven ... " 

"De passagier van de niet-plaatsen hervindt zijn identiteit pas bij de douanecontrole, het tolstation of de 

inschrijfbalie. De ruimte van de niet-plaats creeert geen eigen identiteit en geen relatie, maar eenzaamheid en 

gelijkvormigheid ... " 



"Indien de niet-plaatsen de ruimte uitmaken van de hypermoderniteit, dan kan deze niet dezelfde ambities 

koesteren als de moderniteit. Zodra individuen elkaar naderen, maken zij iets sociaals en richten plekken in. De 

rulmte van de hypermoderniteit daarentegen is doortrokken van de volgende contradictie : zij heeft slechts te 

maken met individuen (passagiers, toeschouwers) maar deze worden slechts ge'identificeerd, gesocialiseerd en 

gelokaliseerd aan de in- en uitgang. Als de niet-plaatsen de ruimte zijn van de hypermoderniteit, moet men 

deze paradox uitleggen: het sociale spel lijkt zich elders af te spelen dan in de voorposten van het eigentijdse. 

Het Is de op de manier van een immense parenthese dat de niet-plaatsen elke dag meer en meer individuen 

ontvangen ." 

Capsularisering 

We kunnen stellen dat de hedendaagse leefomgeving in toenemende mate begrensd raakt. 

Afslulting en inkapsellng van de openbare ruimte zien we terug in de generieke architectuur van 

atria, shopping malls en terminals. Ook gated communities zijn de laatste decennia in opkomst en 

verdringen de heterogeniteit van de kosmopoliete stad. 

Of het nu gaat over Disney-achtige pretparken, vakantieparken, beveiligde suburbane woonwijken, 

of de virtuele communities. Wie voor een community kiest, conformeert zich aan het gedachtegoed 

van de andere inwoners. Deze begrensde leefgemeenschap bestaat op grond van homogene 

interesses of maatschappelijke klasse. Deze homogeniteit garandeert behaaglijkheid en herkenning 

en sluit conflict uit. 

Ge'isoleerde woonparken vormen de residentiele component van meer algemene, collectieve 

ruimtenetwerken die zich doorgaans in de stad ontwikkelen. Seiectleve toegankelijkheid is het 

sleuteiwoord van de collectieve rulmte. 

Hierbij raakt de community aan de eigenschappen van de capsule. Een capsule werkt als een 

mechanisme voor in- en uitsluiting, een binnenwereld versus een buitenwereid, een eigen klimaat, 

een eigen sfeer. 





afbeeldlng: Arata rsozakl's "Clusters In the Air" ult 1962. 

Het woord capsule komt van het Latijnse capsa, dat doos of container betekent. Capsa komt van 

capere, dat omvatten, vasthouden, bewaren betekent. De capsule, met de ruimtecapsule als 

model, kan gedefinieerd worden als een verlengstuk van het lichaam dat zlch heeft ontwikkeld tot 

een kunstmatige omgeving die de externe omgeving buitensluit, een milieu dat ons omhult. 

Mensen zljn altijd al omhuld door hun verlengstukken, zoals kleding, huizen of door een medium 

als taal. 

Naast de reele capsules zijn er meer en meer 'virtuele capsules'. Beeldschermen- zoals 

computerschermen, filmschermen en bfffboards- zijn mentale capsules. Wanneer je naar een 

scherm kijkt bevlnd je je In een gesloten mentale en virtuele ruimte die ver verwijderd is van de 

werkelljke ruimte. In zijn tekst de Capsule Declaration (1969) gaat Kisho Kurokawa in op de Idee 

van de capsule als het model voor de komende archltectuur: 

"De conventionele centra In de vorm van openbare gebouwen, parken en marktpleinen zullen dan hun functie 

als centra van het stadsleven kwijtraken. Onafhankelijk van dergelijke ruimten voor het dagelijkse Ieven zal er 

een beglnpunt voor het geestelijke Ieven - het informatlecentrum- komen en er zal een nieuw soort 

gemeenschap ontstaan waar lndividuen samenkomen. Een dergelijke gemeenschap kunnen we een 'tijdelijke 

gemeenschap' noemen, in tegenstelling tot de conventlonele plaatselijke gemeenschap." 

In Kurokawa's 'capsulalre stad' lijkt de openbare ruimte te verdwijnen en ontstaat een nieuwe 

maatschappij die wordt gekenmerkt door desintegratie van de oude gemeenschappen en door 

migratie. 

De capsulaire archltectuur stelt de vraag naar een nieuw mensbeeld en een nieuwe vorm van 

gemeenschapsleven in een maatschappij waar mobiliteit, indivlduallsering en informatisering aan 

de orde vande dag zijn. 



Cyberspace 

Auge, Kurokawa, Sorkin en Sennett lijken elkaar te vinden in de opvatting dat we Ieven binnen een 

netwerk van relaties. 

De surmodernite, de capsule, het generisch urbanisme en de distantie vinden hun apotheose in de 

virtuele hyperrealiteit. 

Een nieuwe realiteit heeft zijn intrede gedaan. Internet heeft ons nieuwe mogelijkheden gegeven 

de reele ruimte te overwinnen. Het zogenaamde 'cyberspace' heeft een ware revolutie ontketend in 

de laat 20e eeuwse verbeelding en is van grote invloed op het besef van tijd en ruimte. 

Hoe ingrijpend is de invloed van cyberspace op het 'nomadisch', 'cybernetische' individu? 

Leldt het mondiale netwerk met haar grensoverschrijdende virtuele relaties tot een verlies aan 

rulmtelijke identiteit? 

Met de komst van de netwerkmaatschappij ontstaat een nieuwe rulmtelijke logica die door Manuel 

Castel Is is benoemd als de 'space of flows'. 

De space of flows beschrijft verschillende plaatsen die verbonden zijn op basis van een elektronisch 

netwerk. Dit kunnen werkelijke steden zijn of 'plaatsen' in de vorm van hotels, kantoren of 

luchthavens, die ongeacht hun specifieke locatie een uniform karakter hebben. 

Naast deze space of flows bestaat een space of places waarin mensen wonen en Ieven. Identiteit 

komt julst tot stand in deze plaatsen. 

Mensen Ieven op plaatsen, maar beslissingen worden gemaakt in de space of flows. Identiteiten 

komen zo onder druk te staan en de macht ontloopt de sociaal-politieke controle van lokale en 

nationale samenlevingen. 

Door de afsluiting van grote delen van de wereldbevolking van het 

netwerk ontstaan 'in- en uitgeplugde' delen. Dit resulteert in sociale uitsluitingen en polarisatie van 

de samenleving. 



Folo · Sao Paolo, fotograaf: Tuca ieira 



Globalisering heeft een duale maatschappij voortgebracht met duale steden. De capsulaire 

beschaving zou wei eens een soort terugkeer kunnen zijn naar eerdere perioden uit de 

geschiedenis, waar de publieke ruimte, de wereld buiten de vesting, per definitie een onveilig en 

ongecontroleerd territorium was. 

Autarkische netwerken 

Om de duale leefomgeving tegen te gaan moeten we bij het ontwerpen van steden en gebouwen 

rekening houden met nieuwe stedelijke netwerken. 

Dagelijks trekken 150 dulzend mensen van het platteland naar de stad, waardoor er met ingaan 

van de 21ste eeuw voor het eerst meer mensen in de stad dan op het platteland wonen. In 2050 

zal tweederde van de wereldbevolking in steden wonen, grotendeels in zelfgebouwde krotten, 

verstoken van water, toilet, elektriciteit, speelruimte voor kinderen en overheidsinvesteringen. 

Naast de belofte van werk en veiligheid is de stad ook uitgegroeld tot een bran van ontheemding 

en geweld. 

Wat die onvoorziene snelle urbanisatie voor problemen oplevert, is voor de westerse bevolking 

vooralsnog onzichtbaar. 

De grootste veranderingen spelen zich lmmers af in de derde wereld, In steden als bijvoorbeeld 

Caracas, Sao Paolo, Mexico City en diverse Aziatische en Afrikaanse steden. Maar uiteindelijk zijn 

de consequenties voor ens allemaal. 

De voortschrijdende verstedelijking, de toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen, 

milieuvervuiling en criminaliteit zijn argumenten voor een kritische benadering van mondlale 

netwerken. 



De hele keten van productie, distributie, consumptie en recycling speelt zich tegenwoordig af op 

een wereldschaal, in macro-netwerken. In het verleden voorzagen stadsbewoners voor een groat 

deel in hun eigen voedselbehoefte en fungeerde de stad min of meer als een zelfvoorzienend 

systeem. Akkerbouw en veeteelt vonden plaats in de directe omgeving van de stad. 

De stad is niet Ianger de plek waar voedsel wordt geproduceerd, hooguit waar het wordt verwerkt 

en geconsumeerd. Wat in de stad is overgebleven is aileen de consumptie. 

Gelijktijdig is er een tegenbeweging waarneembaar, die voortkomt uit idealisme en pragmatisme 

en waarin geprobeerd wordt om productie, distributie, consumptie en vaak oak recycling dichter bij 

elkaar te brengen. We zlen het ontstaan van autarkische micronetwerken die de lange ketens 

reduceren en het aantal kilometers dat voedsel aflegt beperken, om de stad weer een plaats van 

voedselproductie te Iaten worden en blj te dragen aan een duurzamere wereld. 

Het streven naar autarkische netwerken kan oplossingen bleden aan de toenemende ecologische 

belasting van de groeiende wereldbevolking. 

Het verbeteren van stedelljke micronetwerken door het efficient organiseren van menselijke 

relaties, ecologische factoren en infrastructurele netwerken, zal uitwerkingen hebben op grotere 

schaal. 

In een globaliserende wereld, gedomineerd door privatisering en individualisering is het eveneens 

wenselijk na te denken over nleuwe vormen van publieke collectiviteit. 

Door het overlappen van verschillende infrastructurele en soclale netwerken worden knooppunten 

belangrijker als plekken van uitwisseling en ontmoeting . Steden functioneren tegenwoordig als 

overstapplaats, als plekken van tijdelijk verblijf voor werk, studie of relatie . 



Het creeren van drempelwerelden is hierbij een uitgangspunt om de gebeurtenissen in de stedelijke 

tussenruimte behouden. Hierbij moeten we denken aan ruimten die tegelijkertijd, of afwisselend 

door verschillende gebruikersgroepen kunnen worden toegeeigend. 

Gebeurtenissen in de stedelijke tussenruimte blijven behouden en de leefomgeving kan hierdoor 

spannender en socialer worden. 

Sociale netwerken vertonen knooppunten op plekken waar individuen zich tot groepen vormen en 

tijdelijke gemeenschappen vormen. Het programma voor mijn ontwerp kan worden gezien als een 

overlap van verschillende sociale knooppunten. Het ontwerp biedt ruimte aan verschillende 

tijdelijke gemeenschappen. De activiteiten van verschillende bevolkingsgroepen met uiteenlopende 

leeftijden en culturele achtergronden worden hiermee dichter bijeengebracht. 

Het gebouw wordt zo een ambigue, diffuse capsule, die verschillende biotopen herbergt en insluit, 

en ze vervolgens a an de stad wil ton en. 

Door het streven naar autarkische micronetwerken worden ontmoetingen in de publieke ruimte 

weer mogelijk gemaakt en vormt de stad weer de getheatraliseerde ruimte voor de veelheid, de 

densiteit en de afstandelijke sociabiliteit die we stedelijkheid noemen. 
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Locatie-analyse 





Rotterdam; multlculturele metropool 

Rotterdam kan in vele opzichten een interessante metropool worden genoemd, ondermeer door de 

aanwezlgheid van multinationale bedrijven, ruimte voor de 'creatieve klasse' en de multiculturele 

samenstelling van haar inwoners. 

Rotterdam telt momenteel 600.000 inwoners, die minstens 160 verschillende nationaliteiten 

vertegenwoordigen . Dit maakt Rotterdam tot een multiculturele metropool, een ware 'melting-pot'. 

Rotterdam host jaarlijks het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) dat in dertig jaar is het 

uitgegroeld tot het een na grootste ter wereld. Sinds 1996 is de film- en audiovisuele sector een 

van de speerpunten van het sociaal economisch beleid van de gemeente Rotterdam. Nieuw Is de 

wens om van stad en regie een Europees film- en audiovisueel-centrum te maken. 

In 2001 was Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa. Stad en inwoners beleven daarin de 

erkenning dat Rotterdam veel meer is dan een aaneenschakeling van mooie beelden. Het herbergt 

een cultureel klimaat en een prettige volksaard. 

Sinds de jaren '80 wordt er echter over ruimtelijke segregatie gesproken en geschreven. In 

Rotterdam is er, evenals in andere grate Nederlandse steden, sprake van het verschljnsel dat 

allochtone en autochtone Nederlanders in verschillende stadswijken wonen. 

Segregatie wordt als een probleem gezien omdat het de integratie van migranten zou belemmeren. 

Als allochtonen bij elkaar wonen, komen ze nlet In contact met autochtone landgenoten en hun 

gewoonten, denkbeelden en taal. Omgekeerd ontstaat er bij de autochtone bevolking weinig begrip 

voor de allochtone inwoners. Zij moeten meestal rondkomen van een laag inkomen en zijn beperkt 

in hun mogelijkheden op de woningmarkt. Vaak zijn ze aangewezen op goedkope huurwonlngen, 

waardoor de concentratie van allochtonen in buurten met veel goedkope huurwoningen, een 

logisch gevolg is. 



Ruimtelijke segregatie is dus voor een belangrijk deel inkomens-segregatie. 

Er worden initiatieven genomen om segregatie tegen te gaan door het spreiden van allochtone 

bewoners over de stad. Segregatie is echter een levenslang proces. De mens is ingesloten in een 

vertrouwd netwerksysteem dat niet eenvoudig wordt tosgelaten . Daarnaast zullen de regio's waar 

nu veel immigranten wonen ook in de toekomst te maken krijgen met een relatief hoge toestroom 

van immigranten. En de mensen die verhuizen naar een andere buurt hebben vaak een goede 

sociaal-economische positie. Dit betekent een proces van selectieve migratie, waardoor de 

structurele hierarchie tussen woongebieden lang blijft bestaan. 

Ruimtelijke segregatie kan ook op een positleve manier benaderd worden. Het gescheiden wonen 

kan dan leiden tot een bepaalde identiteit. Een ruimtelijke identiteit zelfs. Men is betrokken en is 

trots op zijn of haar buurt. Deze ruimtelijke identiteit is belangrijk voor het menselijk functioneren. 

Het mengen van wijken wit niet meteen zeggen dat verschillende mensen dan ook meer met elkaar 

zullen omgaan. Sociale contacten blijven begrensd. Mensen gaan om met mensen die in bepaalde 

mate vergelijkbaar zijn en dezelfde eigenschappen hebben. 

Het programma dat ik voorstel op de Wilhelminapier zal ruimte bieden aan groepsactiviteiten voor 

diverse leeftijden, culturele achtergronden en uiteenlopende interesses. Door ruimte te bieden aan, 

en door het programmeren van gemeenschappelijke activiteiten kan de integratie op stedelijk 

niveau worden versterkt. Daarnaast wit ik met het programma bijdragen aan de persoonlijke 

ontwikkeling van stadsbewoners, waardoor arbeidskansen worden verbeterd binnen de 

hedendaagse kenniseconomie, die in toenemende mate belangrijk wordt voor de randstad. 



Stad aan de Maas 

Rotterdam ligt daar waar de Ratte en de Maas elkaar ontmoeten. Ontstaan in de Middeleeuwen aan 

de afdamming van de Ratte, ontwikkelt de stad zich tot aan het einde van de 19e eeuw aileen op 

de rechter Maasoever. AI die tijd heeft Rotterdam geen belangstelling voor het eiland Feynoord op 

de linker Maasoever datal sinds 1591 Rotterdams bezit is. 

Aan het eind van de 19e eeuw wordt Feynoord door bruggen met de stad verbonden en maakt 

Rotterdam de sprang naar Zuid. Op deze 'Kop van Zuid' komt de havenaanleg snel op gang en 

worden tussen 1878 en 1887 de Binnenhaven, Spoorweghaven en Rijnhaven ontwikkeld. Dit zijn 

de wortels van de groei van de Rotterdamse haven in de 20e eeuw. 

Er zijn twee historische feiten die de ontwikkeling van Rotterdam hebben bepaald. Dat zijn het 

bombardement in 1940 en de introductle van de container. 

Het bombardement in mei 1940 aan het begin van W.O.II verwoest het stadshart van Rotterdam. 

De leegte die de oorlog heeft achtergelaten, de Tabula Rasa, biedt Rotterdam de kans om een 

moderne binnenstad en moderne buitenwijken te bouwen. 

Direct na de oorlog werd begonnen met de wederopbouw van de stad. Het 'Basisplan voor de 

Nieuwbouw van de Binnenstad', van Cornelis van Traa, werd het ontworpen met de gedachte om 

rulmte te bieden voor continue verandering. Er werd gezocht naar een stadsvorm die rechtstreeks 

volgde uit beweging, bedrijvigheid en handel. 



Door de introductie van de container in de jaren 60, veranderden de havengebieden in vele 

Europese steden. De 19eeeuwse havens voided en niet meer aan de diepgang van de moderne 

containerschepen. Door schaalvergroting en de opkomst van nieuwe opslag- en overslagtechnieken 

zijn veel traditionele havenactiviteiten uit de stadscentra verdwenen. 

Een dergelijke ontwikkeling heeft ook plaatsgevonden in Rotterdam. Ten westen van de stad is er 

ruimte voor de vestiging van grote havenbedrijven en de groei van de moderne havengebieden, 

zoals de ECT containerterminal en de Maasvlakte. De Tweede Maasvlakte is reeds in ontwikkeling. 

De verschuiving van havenactiviteiten heeft ertoe geleid dat in de nabijheid van de stadscentra 

grate gebieden beschikbaar werden voor nieuwe stedelijke ontwikkeling. De gemeente Rotterdam 

legt in het structuurplan van 1978 vast, welke oude haventerreinen een nieuwe bestemming zullen 

krijgen . Een van deze gebieden is de Wilhelminapier. 

In de planontwikkeling van de Kop van Zuid neemt de Wilhelminapier een bijzondere positie in. Het 

gebied ligt als een schiereiland in de Maas en wordt aan drie zijden omringd met water. Aan de 

noordelijke zijde wordt de pier begrensd door de Maas en aan de zuidelijke zijde door de 

Rijnhaven. In westelijke richting biedt de kop van de pier, het Koninginnehoofd, een geweldig 

uitzicht over de Nieuwe Maas. 



Ontwikkeling van de Wilhelminapier 

Door de introductle van het stedenbouwkundige plan van Teun Koolhaas in 1987, heeft de 

Wilhelminapier een volstrekte nieuwe ligging gekregen in de structuur van de stad. Door middel 

van de nieuwe stadsbrug - de Erasmusbrug - en een nieuw metrostation wordt de pier direct 

ontsloten aan de centrale stadsas. 

De situering van de pier, loodrecht op de noord-zuid as van de stad, is vergelijkbaar met andere 

stadsboulevards zoals het Weena, de Blaak en de Boompjes. Het schiereiland maakt nu deel uit 

van de structuur van stadsboulevards die haaks op de Coolsingel staan. 

De pier vormt het balkon dat een prachtig uitzicht biedt op de skyline van het centrum van de stad. 

In 1991 werd door Foster and Partners het masterplan voor de Kop van Zuid verder vorm gegeven. 

Het plan van Foster oogt eenvoudiger dan het oorspronkelijke van Teun Koolhaas. Hierin werden 

door middel van gebouwtypologie en verkavelingscompositie een ruimtelijke complexiteit en 

stedelijke dynamiek gesuggereerd. 

In het model van Foster wordt daarentegen een eenvoudiger raamwerk voor verder ontwikkeling 

aangereikt. Het legt een aantal essentiele randvoorwaarden vast zoals zichtlijnen, openbare kades 

en stedelijke functies op de begane grond en parkeren onder maaiveld. Het plan definieert de 

doelen en ambities voor de toekomstige ontwlkkeling op de pier en gedeeltelijk ruimtelijk bepaald. 

Het plan laat ruimte voor de nodige flexibiliteit, omdat de ontwlkkeling van de pier een proces van 

tien a vijftien jaar zal zljn en het de bijbehorende dynamiek moet kunnen opvangen. De pier moet 

in elke afzonderlijke fase van ontwikkeling een goed functionerend en aantrekkelijk stedelijk gebled 

zijn . 

Essentieel in het plan is de doorsnede over de pier. Hoge bebouwing langs de randen en een lagere 

middenzone leveren een eenvoudige en heldere zonering op die garant staat voor voldoende licht

en luchttoetreding in het openbaar gebled. 



N 

CJ) 
Centrale sfadsas 



De pier was het stedelijke domein van de Nederlandsch Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij. De 

NASM werd opgericht in 1873 en In 1896 omgedoopt tot de HAL, Holland Amerika Lijn . 

De HAL onderhield in een periode van meer dan 100 jaar de scheepvaartverbinding met de 

Verenigde Staten en Canada. Vanaf de jaren '70 werd de concurrentie met de burgerluchtvaart te 

groot en eindigde de lljndlenst met Amerika. De Wllhelminapier was voor duizenden 

landverhuizers het laatste stukje vasteland van Europa . 

Sinds enkele jaren wordt de Wilhelminapier wederom bezocht door luxe cruiseschepen. De 

voormalige aankomsthal van de Holland Amerika Lijn is ook weer als cruiseterminal in gebruik. 

Het voormalige administratiekantoor van de H.A.L. op de kop van de pier is een rijksmonument en 

is in 1993 gerestaureerd tot Hotel New York. Het heeft 72 kamers en wordt als viersterren hotel 

met grand cafe druk bezocht. 

De ruimtelijke structuur van de pier is van oorsprong eenvoudig en functioneel bepaald . De 

buitenste stroken, grenzend aan de Maas en de Rijnhaven, werden bebouwd met havenloodsen en 

passagiersterminals. Op de middenstrook van de pier zijn nog enkele gebouwen te zien die 

fungeerden als pakhuizen en werkplaatsen. Het voormalige werkplaatsgebouw Las Palmas was 

ontworpen door Van den Broek en Bakema en wordt momenteel gerestaureerd. 

Een lusvormige straat rondom de middenstrook vormde de belangrijkste verkeersontsluiting. De 

kades waren als domein van de haven verboden gebied voor de burgers en slechts begaanbaar bij 

speciale gelegenheden, bij het uitzwaaien en verwelkomen van de passagiers op de stoomschepen. 



De middenstrook vormt de ruggengraat voor een in de tijd gefaseerde ontwikkeling van de pier. De 

oude pakhuizen vormen de historische decors van de openbare ruimte. De schaal, het 

materiaalgebruik en de detaillering van deze historische havenarchitectuur dient ertoe om de 

stedelijke rulmte op het niveau van de voetganger identiteit te verlenen. Het Hotel New York 

anticipeert feitelijk al op dit concept. 

Bij de ontwikkeling van de pier wordt gestreefd naar een hoge dichtheid. 

Het masterplan bestaat uit een zonnering van de pier in drie delen, waarbij de middenzone bestaat 

uit de voormalige havengebouwen en pakhuizen en de buitenzones ingevuld worden met hoogbouw 

met een stedelijke hoogte tot 140 meter. Langs de Maas wordt het merendeel van het 

kantoorprogramma gesitueerd (160.000m) en langs de Rijnhaven wordt het merendeel van de 

woningen gesitueerd. 

Door de kleine oppervlakte en hoge dichtheid roept het gebied de associatie op met die van een 

groot cruiseschip . 

De bestaande gebouwen in de middenstrook- Hotel NY, Las Palmas en Leidse Veen - en de 

cruiseterminal, functioneren in de eerste fase als generatoren van nieuw stedelijk Ieven op de pier. 

In de toekomstige ontwikkeling van de pier behouden de kades hun openbare karakter en 

functioneren tevens als aanlegplaats voor pleziervaart aan de zijde van de Rijnhaven, en voor 

cruiseschepen aan de Maas. 

De locatie wordt behandeld als de plek waar aile ambities van de stad Rotterdam op het gebied van 

hoogwaardige dienstenstad, moderne woonstad en toeristische trekpleistermoeten condenseren in 

een plan dat nog steeds de verleidingskracht van een cruiseschip heeft. 

Dit schiereiland wil zich zodoende als nieuw centrum van de stad profileren. Een goed voorbeeld 

van 'Mediteranisering', de stedenbouwkundige ontwikkeling die in meerdere havensteden een trend 

is geworden. Bekende voorbeelden van deze ontwikkelingen langs de river-fronts zien we in steden 

als Baltimore, Barcelona, London, Hamburg en Kopenhagen . 
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Dichte bebouwing op de Wilhelminapier 



Buitenruimtes, de kades vormen een boulevard-landschap 



Private bebouwing 



Publieke gebouwen 



Werken 



Wonen 



l.Hooggerechtshof 2.Luxor theater 3.Leidsche Veem 

4.Toren op Zuid S.De Rotterdam 6.Pakhuis Meesteren 

7.San Fransisco 8.Las Palmas 9.Cruiseterminal 

10. World Port Center 11. Hotel New York 12. Montevideo 



Lac t1o 



Beschrijving van het antwerp 



Programma 

Steeds vaker leiden overwegingen van economie en infrastructuur tot de toepassing van 

hoogbouw. Zoals op de Wilhelmi napier te zien is, zijn deze torens veelal monoculturen: 

programmatisch homogeen, functioneel en slechts sculpturen in de beweging van de stad . 

In een globaliserende wereld, gedomineerd door privatisering en individualisering is het wenselijk 

na te denken over nieuwe vormen van publieke collectiviteit. 

Sociale en economische netwerken spelen zich meer en meer af op internationale schaal. 

Binnen de verschillende netwerken zijn knooppunten belangrijk als plekken van uitwisseling en 

ontmoeting. Sociale netwerken vertonen knooppunten op plekken waar individuen zich tot groepen 

vormen en tijdelijke gemeenschappen vormen. 

Deze locatie zou meer kunnen betekenen voor de bewoners en tijdelijke bewoners van de stad 

wanneer er plaats blijft voor evenementen en het gebouw zelf een podium vormt voor initiatieven. 

Het programma voor mijn ontwerp kan worden gezien als een overlap van verschillende sociale 

knooppunten. De activiteiten van verschillende bevolkingsgroepen met uiteenlopende leeftijden en 

culturele achtergronden worden hiermee dichter bijeengebracht. 

Het in deze studie ontwikkelde gebouwtype streeft naar een driedimensionale afspiegeling van stad 

en samenleving, waarin verschillende menselijke activiteiten worden samengebracht en van elkaar 

proflteren. 



Het programma dat ik voorstel op de Wilhelminapier biedt plaats aan de tijdelijke bewoners van de 

stad, de passanten, de passagiers van de stad, de city-nomads, die bijeenkomen voor symposia, 

congressen en meetings. Het gebouw biedt plaats aan de verschillende tijdelijke gemeenschappen. 

Individuen ontmoeten elkaar hler en vormen zich tot groepen terwijl zij ook andere groepen 

aanschouwen. 

Er wordt eveneens ruimte geboden aan culturele en educatieve programma 's voor lokale 

stadsbewoners. Deze programma's kunnen bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van 

stadsbewoners, waardoor arbeidskansen worden verbeterd binnen de hedendaagse 

kenniseconomie. Er wordt ruimte geboden aan de vele vormen van informatie en media. 

Het ontwerp combineert mediatheek, volksuniversiteit en congrescentrum binnen een volume. 

Mediatheek, leslokalen, expositieruimten, vergader-ruimten, studieplekken en bijbehorende 

faciliteiten worden als een luchtig mengsel vervlochten tot een structuur die uiteindelijk resulteren 

in een hybride gebouw. 

Dit kenniscentrum is een studie-omgeving, werkomgeving en recreatieve omgeving die beantwoord 

aan de nomadische levensstijl die past in een globaliserende maatschappij. Met de opkomst van de 

netwerkmaatschappij lijkt de rol van de stad als vestigingsplek te veranderen. Een stad wordt 

ervaren als een 'overstap-station' een plek waar je tijdelijk verblijft voor werk, je stage of voor je 

relatie. 



De diversiteit van programma's versterkt eveneens de filmische beleving blnnen het gebouw. 

Er zijn pl~kken voor uiteenlopende evenementen en onverwachte ontmoetingen. Elkaar zien, 

spreken, en elkaar ontmoeten is mogelijk op straat en In het gebouw door het creeren van routes, 

doorzlchten en plekken met activiteiten. 

Het streven naar wisselende stemmlngen, naar wisselende sferen kan worden 

gezien als het oproepen van een stedelijk theater en het verwezenlijken van een 

gebouw dat een voortzetting is van de stedelijke publieke ruimte. 



Wisselende sferen 



Vorm 

Het kavel tussen Las Palmas en Hotel New York op de middenstrook van de pier, vormt de locatie 

van mljn antwerp . Dit rechthoekige kavel van 130m. bij 40m. wordt deels open gelaten en als 

stedelijke buitenruimte lngezet. Het plein is in feite een voortzetting van de kades die reeds dienst 

doen als boulevards. Zo ontstaat een plein voor wisselende culturele evenementen, zeals openlucht 

concerten, waarbij het gebouw zal werken als een wisselend decor. 

Overdag vormt het plein een ontmoetingsplek met zitelementen en tribunes waar men tijdens de 

lunchbreak de skaters kan aanschouwen. 

Het gebouw voegt zich tussen de twee bestaande reuzen en gaat met hen een dialoog aan. 

De hoogte van het gebouw correspondeert met drie torens die aan de zuidkade zullen verrijzen en 

vormt een intermediair tussen het lage Hotel New York en de belendende hoogbouw. 

Op 20 meter boven maaiveld, gelijk met de dakhoogte van de middenstrook, maakt het antwerp 

een opwaartse beweging. Hiermee wordt het volume van het gebouw opgedeeld in een lager, 

langgerekt volume en daarboven een toren met een hoogte van 70 meter. 

Deze toren is zo gepositioneerd dat het zlcht op Zuid mogelijk blijft, doordat de toren over het 

lagere deel van Montevideo uitkijkt. Daarnaast neemt de toren een respectabele afstand tot Hotel 

New York door zijn terug-liggende positie. 

De afgeschuinde gevelvlakken geven het volume een dynamisch en sculpturaal karakter. Deze 

facettering breekt het gevelvlak op in kleinere delen en er ontstaan interessante schaduwvlakken. 

Op straatniveau blijven door de afschuining bepaalde doorzichten behouden, zeals het zicht op 

Hotel New York vanuit de cruiseteminal. 

De afgeschuinde vlakken accentueren de entrees naar de publieke lobby en parkeergarage. 





Circulatie 

Als voetganger komt men over het plein, recht op het gebouw afgelopen. De driehoekige opening 

in de gevel leidt de voetganger naar binnen. Hier doorkruist men de overgangsruimte, een 

omsloten buitenruimte met een trappartij die kan dienen als tribune voor diverse overdekte 

buitenvoorstelllngen, zoals een filmprojectie, kleine muziek- of theatervoorstelling, of een 

combinatie hiervan. 

Bovenaan de trappartij bevindt zich de entree van de publieke lobby. Hler bevlnden zich 

de garderobe, toiletten en een boekenwinkel. Hier kan men elkaar opwachten om de 

route te vervolgen naar het cafe of de foyer en uiteindelijk een van de zalen. 





Vanuit de lobby kan men via roltrappen naar de foyers die leiden naar de verschillende 

zalen. 



De publieke functies hoger in het gebouw zijn te bereiken via een drietal liften vanuit de 

overgangsruimte. 



Tijdens het wachten op de lift heb je zicht op de foyer en zaal in het souterrain. 



Je stijgt naar de 11 e etage waar je een geweldig panorama verwacht. 

Je stapt daarentegen een dichte, omsloten ruimte binnen. Hier bekruipt je een gevoel van 

desorientatie. Je bent beland in een ruimte vol met kunst. Het uitzicht wordt uitgesteld en is hier 

vervangen door beeldende kunst. 

Wanneer je eenmaal uit deze ruimte afdaalt, ontvouwt zich het panorama over de Maas en de 

Wilhelmi napier. 

Op de 10e verdieping aangekomen, kun je diep het gebouw inkijken over een getrapt atrium. 

Hier zijn studiepiekken, leesplekken en vinden op bepaalde dagen symposia plaats. 

Je kunt de afdallng voortzetten langs de verschillende domeinen. 

Besloten plekken voor workshops, cursussen, en meetings worden afgewisseld met open rulmtes 

waar zich flexibele werk- en studie plekken bevinden. 



Level 8- 11 



Afdaling langs de diverse domeinen: 







Op de se verdieping is de kinderbibliotheek gecombineerd met een ruimte voor kinderopvang. Deze 

klnderopvang grenst aan een tuin die de kinderen de mogelijkheld biedt om in de buitenlucht te 

spelen. 

Level 5 - 8 



Deze tuin is ook toegankelijk vanaf de verdieping eronder. Op de vierde verdieping, in het midden 

van het gebouw bevlndt zich de food-court, de lunchroom voor de vele bezoekers van het gebouw. 

Vanaf deze positie heb je zicht op de onderliggende foyers en kun je de activlteiten op het plein 

buiten het gebouw aanschouwen. 

Level 2 - 4 



Het restaurant op de bovenste verdieping met haar dakterras en haar fantastische uitzicht, is op 

zichzelf een bestemming. Dit restaurant vormt een plek voor samenkomst die past in het verlengde 

van de rituelen die behoren bij het bijwonen van een congres. 



Constructie 

De hoofdopzet van de constructle bestaat uit een samenspel van betonnen kern, 

gevelbuisconstructie en daartussen breedplaatvloeren. De kern en de gevelbuizen zorgen voor de 

afdracht van de verticale belasting en zorgen tevens voor de stabilltelt. De betonnen vloeren 

dragen eveneens bij aan de stabiliteit door hun schijfwerking. 



Ambigue fa<;ade 

De binnenwereld van het gebouw wordt gevormd door de stapeling van vloeren, kamers en 

trappartijen. Deze wordt gedragen door een betonnen kern in combinatie met een stalen 

gevelbuis-constructie. 

De gefragmenteerde, instabiele uitdrukklng die het volume van het gebouw vertoont, moet vragen 

oproepen naar de stablliteit en de werking van het gebouw. Het constructieve grid mag hierdoor 

niet overheersen en krijgt een secundaire rol in het gevelbeeld. 

De gelaagde opbouw van de binnenwereld zal worden voortgezet in een gelaagde gevelopbouw die 

het gebouwvolume omhult. 

Het krachtige interieur wordt omhult met een frele, luchtige, atmosferische huid. 

Deze huid werkt als een lichtfilter, die nodig is om de lichttoetreding te reduceren en om de 

opwarming van het binnenklimaat te verminderen. De huld zal bestaan uit verschillende 

materialen, zoals glas en geperforeerd staalplaat. De glazen panelen zullen ook worden voorzien 

van fotovolta"ische cellen waardoor de gevel energie opwekt en het gebouw bijdraagt in haar eigen 

energievoorzlening. 

Het gebouw zal gedurende het verloop van de dag, van karakter veranderen. 

Overdag zal het gebouw door daglicht, en de splegelende werking van het glas en het 

plaatmateriaal, gesloten lijken. In de avond zal het interieur van binnenuit verlicht worden en 

wordt de blnnenwereld In fragmenten getoond aan de buitenwereld. Het gebouw krijgt hierdoor 

een ambigu karakter en nodigt ult tot ontdekking van de verhulde binnenwereld. 



Zicht op de Maas vanuit de mediatheek 



Gevelfrag ment 



Bijlagen: Verticale doorsnede gevelaansluiting 

Plattegronden van de se, 3e en 2e verdieping 



Verticale doorsnede ter plaatse van de aanslulting van de gevel met de vloer. 

2 

3 

s 



1 gevelbuis 

2 HEA-profiel 

3 T-profiel 

4 tweede huid; glas met fotovoltaische cellen, 

afgewisseld met gegalvaniseerde geperforeerde 

metalen panelen 

5 rooster 

6 aluminium kozijnlijsten 

7 U-profiel, randbalk 

8 breedplaatvloer 

9 computervloer 

10 verlaagd plafond van strekmetaal 
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