
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Move it!
dynamica in de woningbouw

Kanters, J.H.M.

Award date:
2010

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/a5a87fa3-c4fd-487e-80d8-0068348ed727


DYNAMICA IN DE WONINGBOUW 





AFSTUDEERPRD~ECT: 

MOVE IT I DYNAMICA IN DE WONINGBOUW 100 .00 

..JOOST KANTERS 

f30UWTECHNI5CH ONTWERPEN & ARCHITECTUUR 

517695 

Illmllll III 



HAAL UW DUIM LANGS DE RANDEN VAN DE BLADEN OM DE ANIMATIES TE BEKloJKEN 



1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImmlllllmllllllllllllllllllllllli1I111111111111ll1ll1ll1l.lUlilil 

INHOUDSOPGAVE I 

111111111111111111111 '1111111111111111 

V ORlWOCRO INLEIDING I DO 

DYNAMICA BEHOEFTE I Ol 

DY MICA & FUNCTIONALITEIT I 0 

DYNAMICA & BELEVING D:3 

OYNAMICA & FLEXIBILITEIT I 0 

DY AMIC WONEN 05 

CONCEPT I MOBIELE PLATFORMEN 06 

CONCEPT I FLEXIBELE GRENZEN I 07 

DOELGROEP & PLATFORMEN DB 

HOE WERKT HET 10 

VCRMGEVI G & INTERIEUR 10 

va MGEVI G & EXTER.IEUR 1 1 

TEe NIEK & DETAILS I 2 

SITUATIE STEDENBOUW 1 a 

CONCLUSIE I 1 

l.ITERATUURSLI..JB"f I 5 

MOVE IT I DYNAM'CA IN DE WONI GBClU I 00.02 



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111((11 'I 1 

o OORD I 

Nadat ik begin 2004 mijn projectwerk aan de TUle had 

afgerond, begon ik met zoeken naar een onderwerp voor 

mijn afstuderen bij de faculteit bouwkunde. Mijn intentie 

hierbij was om niet terug te vallen op onderwerpen die 

afgelopen decennium hot items zijn geweest in de 

bouwwereld zoals DUBO en het IFD bouwen. Mijn insteek 

was om een vernieuwend item te vinden waarbij op de een 

of andere manier ook een maatschappelijke belang aan de 

orde is. Bovendien vond ik het in verband met mijn 

afstudeerrichting belangrijk dat het eindresultaat een 

realiseerbaar gebouw moest zijn waarin esthetica en 

techniek samen gaan. Het vinden van een onderwerp bleek 

aan de hand van deze criteria geen gemakkelijke opgave 

maar na enige tijd diende het zichzelf aan op een 

onverwachte plaats en tijdstip. Op een zekere 

zaterdagavond liep ik met een paar vrienden een 

willekeurige kroeg binnen in Nijmegen waar wij plaats namen 

aan een ronde bar. Na enige tijd aan deze bar te hebben ge-
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zeten werden we verrast door het feit dat deze bar in staat 

was te roteren. Het was deze roterende bar welke mij aan 

het denken zette over het thema van dynamica in de bouw. 

Ik begon me af te vragen waarom er eigenlijk nog zo weinig 

toegepaste dynamica in de bouw bestaat en of dit niet een 

bepaald doel zou kunnen dienen. 

In de ontwikkeling van dit project zijn het onderzoek, de 

conceptvorming en de technische uitwerking vanaf het begin 

gelijk met elkaar opgetrokken. Alle verschillende 

bouwdisciplines hebben hierbij de revue gepasseerd. Dit 

schrijven is derhalve het resultaat van een samenraapsel 

van analyses, citaten, bevindingen en visie, wat uiteindelijk 

heeft geleid tot een tastbaar ontwerp. Om de uitleg van dit 

resultaat toch te structureren is dit verslag opgedeeld aan de 

hand bovengenoemde drie fases. Hierbij wordt in de eerste 

fase een bewustwording van het thema dynamiek 

gerealiseerd middels een analyse aan de hand van 

referenties binnen en buiten de bouw. In fase twee zijn twee 

vernieuwende ideeën 
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met betrekking tot toegepaste dynamica beschreven. Deze 

twee ideeën zijn uiteindelijk samengebracht tot één concept. 

In fase drie wordt de vormgeving en de technische 

u'itwerking van dit concept nader toegelicht. 
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I LEIDING 

De eerste associatie met dynamica in de bouw zal voor 

iedereen de lift zijn. Onder een liftinstallatie wordt verstaan 

een niet-verplaatsbare inrichting voor verticaal vervoer van 

personen of goederen door middel, van één of meer kooien 

welke langs een vaste geleiding worden bewogen. De eerste 

liften stammen uit de Romeinse tijd. Zij waren de eerste die 

met het probleem van ruimtegebrek te maken kregen en 

gingen daarom ook als eerste met hun gebouwen de hoogte 

in. De basisvoorwaarde voor het bestaan van hoogbouw is 

een goede bereikbaarheid van hoger gelegen bouwlagen. 

Hierbij deden de eerste personenliften hun intrede in de 

vorm van verticaal geleide kooien op plateaus. Een 

takelinstallati,e welke getrokken werd met de hand of met 

lastdieren verzorgde de aandrijving van de lift. Spontane 

kabelbreuk was het fundamentele gebrek, dat gedurende de 

eeuwen verdere ontwikkeling van liften in de weg stond. Dit 

probleem werd in 1853 in de verenigde staten opgelost door 

E.lisha G. Otis, die een vang inrichting 

Q 05 

uitvond. Met de gelijk opgaande ontwikkeling van 

aandrijftechnieken door stoommachines, hydraulica en 

uiteindelijk elektrische machines, maakte de vanginrichting 

reeds in de 1ge eeuw de weg vrij voor hoogbouw. 

Over het algemeen kan men stellen dat installaties op zich 

vaak een ondergeschoven kindje zijn in het ontwerpproces, 

al lijkt hierin vandaag de dag langzaam verandering in te 

komen. Bij liftinstallaties kan er echter nog geen sprake zijn 

van verbetering. Als men nagaat hoe bouwkundigen 

tegenwoordig omgaan met liftinstallaties is dat niet veel 

anders als 50 jaar geleden. Vanzelfsprekend zijn er in de 

loop der tijd wel een aantal verbeteringen doorgevoerd, maar 

de lift wordt in principe nog altijd op dezelfde wijze 

toegepast. Veelal wordt de liftinstallatie uit een boekje 

gekozen en in een betonnen koker, die tevens voor de 

stabiliteit zorgt, aangebracht. Slechts zelden maakt de lift 

echt deel uit van het concept van het gebouw. Door veel 

bouwkundigen wordt de lift beschouwd als een 

onvermijdbaar kwaad, waarvoor men in een gebouw 
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noodgedwongen plaats moet reserveren. Het nevenstaande 

citaat geeft de waarschijnlijke oorzaak hiervoor heel goed 

aan. Het lijkt er op dat bouwkundigen zich niet bewust zijn 

van de mogelijkheden van liftinstallaties en dergelijke 

bewegende gebouwdelen in zowel esthetische als in 

functionele zin. Tot dusver is de lift enkel gebruikt voor die 

ene functionele eigenschap; als verticaall onderdeel van de 

ontsluiting van een gebouw. 
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Voor bouwkundigen blijkt de verticaal·transporttechniek 

meestal een 'duister' vakgebied te zijn met vele voetangels 

en klemmen. De oorzaak van het vaak moeizaam ver/open 

van de dialoog tussen de bouwkunde en de 

transporttechniek heeft te maken met de fundamenteel 

andere uitgangspunten en grondslagen van belde 

disciplines. Voor de bouwkunde geld statica als 

uitgangspunt. Wanneer iets aan het gebouw of zelfs het hele 

gebouw gaat bewegen, is er bijna altijd sprake van een 

bouwkundig gezien ongewenste situatie. Daartegenover 

staat dat alle begrippen uit de transporttechniek berusten op 

beweging. Bovendien worden gebouwen bijna altijd 

gerealiseerd als een unicum, terwijl transportinstallaties een 

uitgesproken serieproduct zijn, met de eigenschappen van 

een massaproduct. 
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Wellicht het meest treffende symbool van dynamiek in onze 

stoffelijke omgeving is de automobiel. Een door de mens 

bedacht en vervaardigd hulpmiddel om mensen en goederen 

met weinig inspanning snel te kunnen transporteren van A 

naar B. Men kan stellen dat de eerste gemotoriseerde kar 

ooit vervaardigd tot de hedendaagse Multiple Purpose 

Vehicles voldoen aan dit profiel. Om ons nog beter te 

kunnen dienen is de auto verder ontwikkeld en hierbij 

hebben verschillende dynamische elementen een rol 

gespeeld. Zo verschaffen de deuren de passagiers 

tegenwoordig toegang tot een volledig afgesloten en 

automatisch geconditioneerde omgeving. Zonder de deuren 

was deze ontwikkeling niet mogelijk geweest. In de zomer 

hebben we de mogelijkheid om de ramen in deze deuren te 

openen voor ventilatie en koeling. Bovendien wordt het 

voelen van de rijwind als aangenaam ervaren. In extreme 

gevallen beschikken we daarom zelfs over een dak wat zich 

automatisch opent en sluit. Eenmaal 
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plaatsgenomen in de auto kunnen we inmiddels de stoel 

bijstellen aan onze persoonlijke wensen. Hierdoor wordt het 

mogelijk dat er meerdere mensen op comfortabele wijze 

gebruik kunnen maken van de auto. In het geval dat de 

gewenste bagage niet in onze kofferruimte past bestaat er 

de mogelijkheid om de stoelen in te klappen of zelfs 

helemaal te verwijderen. AI deze dynamische elementen 

hebben ertoe bijgedragen dat we zo optimaal mogelijk 

gebruik kunnen maken van de auto. Dus beter dan dat zou 

kunnen zonder deze elementen. 
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Het toevoegen van al deze dynamische elementen heeft het 

maken van de auto meer complex gemaakt. Het is zogezegd 

makkelijker om een open kar op wielen te maken met daarop 

een bankje voor de passagiers dan de auto zoals we die nu 

allemaal kennen. Dit gaat niet alleen op in auto industr,ie. Iin 

zijn algemeenheid kan men stellen dat in onze stoffelijke 

omgeving het toevoegen van dynamische elementen aan 

objecten de productie ervan lastiger maakt. Omdat de 

dynamische elementen op de één of andere manier zorgen 

voor een meerwaarde in ons welzijn, die niet mogelijk waren 

geweest zonder deze elementen, worden ze bedacht. De 

dynamische elementen zijn hierdoor nooit een streven op 

zich maar ontstaan uit een bepaalde behoefte. Uit het 

voorbeeld van de auto blijkt dat aan deze behoefte 

verschillende uitgangspunten ten grondslag kunnen liggen. 

Het rijden van de auto op zich zorgt ervoor dat we ons 

makkellijker en sneller over grotere afstanden kunnen 

verplaatsen en ontstaat uit een behoefte van functionaliteit. 

Het kunnen neerklappen of verwijderen van de stoelen zorgt 

er voor dat we de ruimte op 

verschillende manieren kunnen gebruiken en ontstaat uit een 

behoefte van flexibiliteit. Het kunnen openen van ramen en 

het kunnen verstellen van de stoel zorgt ervoor dat we ons 

prettig kunnen voelen in de auto en deze ontstaan uit een 

behoefte van comfort. 

Als men de rest van onze stoffelijke omgeving analyseert 

blijkt dat a'lle aanleidingen tot het bedenken en ontwikkelen 

van dynamische elementen in beginsel te herleiden zijn tot 

een van deze behoeftes. Men zou hierin dus het volgende 

onderscheid kunnen maken: 

• Dynamica voor verbeterde functionaliteit; waarbij het 

dynamische element een taak van ons over neemt of deze 

eenvoudiger maakt. 

• Dynamica voor flexibiliteit; waarbij het dynamische element 

zorgt voor de mogelijkheid tot aanpassing naar gelang de 

behoefte in verschillende situaties. 

MOVE IT i DY AMfCA IN DE WONINGBOUW 101 04 



111111111111111111111111111111111 ' , I I 111111111111111111111 1111111111111 

• Dynamica voor verbeterde bel:eving; waarbij Het 

dynamische el,ement zorgt voor een verbetering in de 

menselijke ervaring in de zin van comfort of amusement. 

Hoewel alle dynamische elementen ontstaan uit één van 

deze behoeftes heeft een dynamische ingreep vaak invloed 

op aHe drie deze factoren. De auto is in eerste instantie 

ontstaan uit een behoefte voor verbeterde functionaliteit, 

maar hij wordt daarlangs ook wel eens gebruikt gewoon voor 

het plezier van het rijden. Het verstellen van de stoel zorgt 

ervoor dat verschillende mensen gebruik kunnen maken van 

de auto en volgt dus uit een behoefte van flexibiliteit. Het 

verstellen van de stoel zorgt er tevens voor dat we 

comfortabel kunnen zitten in de auto en heeft dus ook te 

maken met beleving. De verschillende behoeftes tot 

beweging staan dus vaak niet los van elkaar en dynamische 

ingrepen die hiermee gepaard gaan worden hierdoor 

versterkt. 

Deze verschillende aanleidingen tot het inzetten van 

dynamica kan men ook reflecteren op de bouwwereld. Ook 

in de bouw is meerwaarde een voorwaarde voor het bestaan 

van dynamica. Hoewel het aantal bouwwerken die van doen 

hebben met dynamica relatief klein is, zijn er enkele tekende 

voorbeelden onder te brengen bij elk van deze thema's. Aan 

de hand van deze referenties zal hierop volgend een analyse 

worden gemaakt op welke wijze dynamica een meerwaarde 

kan betekenen in de woningbouw. 
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In onze stoffelijke omgeving geldt dat 

het toevoegen van dynamische 

alamanten da productie ervan moelijker 

maakt. Om daze reden passen wa alleen 

dynamica toa wannear het een 

meerwaarda oplevert walke niet 

mogelijk zou zijn zondar deza dynamica. 

Hierdoor onstaat dynamica altijd uit aan 

bepaalda behoene an is hat nooit aan 

doel op zichzalf. 
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REF" I UN PARIDIS ARTIF'ICIEL I OMA 

In 1988 kreeg Koolhaas de opdracht om een woning te 

ontwerpen voor een zwaar gehandicapte man en zijn gezin. 

De opdrachtgever was door een zwaar verkeersongeval in 

een rolstoel beland en kon slechts alleen nog zijn 

rechterhand bewegen. De opdrachtgever was op dat tijdstip 

woonachtig in Bordeaux en directeur van de regionale krant 

ter plaatse. De opdrachtgever wenste zich een groot en 

complex huis want, zo zei hij de architect, "het huis zal de 

grenzen van mijn wereld bepalen". Deze uitdaging deed 

Koolhaas besluiten de opdracht aan te nemen. De 

opdrachtgever koos een locatie op een heuvel in Floriac aan 

de oevers van Gironde met uitzicht over Bordeaux welke 

zich aan de overzijde van de rivier bevond. Het 

heuvelachtige terrein leverde de eerste paradox: wat moet 

een rolstoelgebruiker met een stuk grond wat nergens vlak 

is? Koolhaas voegde er een tegenstelling aan toe door een 

woning te ontwerpen dat zich over drie lagen uitstrekt. 

1111111111111111111111111101:: 1111 11111111' 

Koolhaas gaf aan elke laag een thema mee afgeleid van de 

oorspronkelijke bewoners van de heuvel, de jager, de 

nomade en de boer, die er door de geschiedenis heen een 

plekje hadden willen veroveren. Het resultaat kunnen we 

oppakken als een stapeling van een grot een tent en een 

(boom)hut. Het huis is in die zin een samenvatting en een 

update van de architectuurgeschiedenis. 

1IIIIIUlllllllllllilimHIII 
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BehaLv.e h tieuvetactHfge gebied creëerde Koolhaas voor zichzelf een 

probIHm erbl1 door te kiezen voor de opbouw van het huis in drie lagen. Om 

de drie lagen toch bereikbaar te maken voor de zwaar gehandicapte 

opdrachtgever ontwierp Koolhaas een mobiel platform. Dit mobiele platform 

is het privé domein van de opdrachtgever toegerust met bedieningspanelen, 

telefoon- en computeraansluiting. Het platform is hiermee als het ware het 

persoonlijke verlengstuk van de gehandicapte opdrachtgever. De 

opdrachtgever neemt zijn eigen kamer mee als hij zich door het huis 

beweegt. Langs de lift bevindt zich een boekenkast van drie lagen hoog. De 

lift zorgt el"loor dat de gehele literatuur collectie van de opdrachtgever 

binnen zijn handbereik blijft. 

Naast deze functionele aspecten zet Koolhaas het mobiele platform in als 

steerbepalend element op elke laag. Als bijvoorbeeld de lift in bovenste 

positie is, ten teken dat de opdrachtgever zich heeft teruggetrokken, dan is 

ook een deel van he leven uit huis verdwenen. Op dat moment is de vide 

naar de lichtkoepel boven de liftschacht afgesloten. De plaats van het 

platform i 
beVAt ever én zijn vermoedelijke 

De ~ing van hèt platform vergroot de 

invloeds.r.r van cfê OPdrachtgever voorbij diens Ujfehjke aanwezigheid. 

I D2.03 



Met de ingreep van het mobiele platform in deze woning maakt Koolhaas van 

de nood een deugd. In plaats van het aanbrengen van een lift te beschouwen 

als een noodzaak en ook als dusdanig te behandelen, gebruikt Koolhaas de 

lift juist om het huis op te waarderen in functionele en esthetische zin. Daar 

waar voorzieningen voor gehandicapten vaak de uitzonderingspositie van 

deze mensen op een negatieve manier benadrukken, is de getroffen 

voorziening in dit geval juist het middelpunt waar omheen de woning draait. 

Daar waar beweging vaak ingezet wordt om flexibel met de ruimte om te 

kunnen gaan, speelt dit argument hier geen rol. Door de grootte van de 

woning is er altijd genoeg ruimte om elke functie een plaats te geven en 

daarlangs toch nog genoeg bewegingsruimte over te houden. Echter de 

gemiddelde minder vaHde is niet zo fortuin lijk om over dezelfde financiële 

middelen te beschikken als deze opdrachtgever. De gemiddelde woning voor 

deze doelgroep is niet groot genoeg om zich een dergelijk ruimteverlies te 

kunnen permitteren. In de belevingswereld van de opdrachtgever, en 

waarschijnlijk ook in die van henzelf, zijn de grenzen van hun werelden dus 

heel wat beperkter. Dit project laat zien hoe je de techniek voor deze 

doelgroep kan gebruiken om hun grenzen te verbreden. 

1lI111111111111111111111111111111111111111111 
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Het wonen op zich kan niet door een woning worden overgenomen. Wonen bestaat uit 

verschillende menselijke activiteiten die verschil11en per persoon in voorkomen en 

uitvoering. In deze zin is het dus niet mogelijk dynamische elementen aan onze woning 

toe te voegen vanuit de behoefte van functie. Voor bouwkundigen rest slechts het 

streven de ideale omstandigheden te proberen te creëren waarin deze woonactiviteiten 

plaats kunnen vinden. Zoals in de villa van Koolhaas kunnen deze woonactiviteiten 

afzonderlijk in potentie wel worden overgenomen door dynamische apparatuur. De lift, 

de wasmachine en de vaatwasser zijn hiervoor al genoemd. Naast al deze bestaande 

apparatuur voorspellen toekomstverwachtingen dat het niet alleen bij deze apparatuur 

zal blijven. Door de razendsnel1le ontwikkelingen in communicatie en 

informatietechnologie verwachten experts dat we ons in de toekomst gaan bewegen in 

een zogenaamde intelligente omgevingen. Dit zijn omgevingen die middels deze 

technologieën actief kunnen reageren op onze behoeftes. Zo word er bijvoorbeeld al 

geëxperimenteerd met chips in onze kleding zodat op moment dat we een ruimte binnen 

komen je word herkend door een systeem wat er dan automatisch voor zorgt dat de 

warmtebehoefte en de lichtintensiteit op jouw persoonlijke wensen word afgestemd en 

de radio automatisch je favoriete muziek gaat spelen. Deze omgeving speelt dus middels 

deze technologieën in op de behoeftes die we op dat moment hebben. Als deze 

behoeftes veranderen kan hier direct op worden gereageerd. Deze systemen bieden ons 

flexibiliteit op de korte termijn. 
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De vraag is wat deze nieuwe ontwikkelingen gaan betekenen voor onze gebouwde omgeving. Als we de ontwikkelingen in de 

bouw van de laatste decennia bekijken lijkt het erop dat we over 20 jaar nog steeds jaren 30 woningen bouwen waarin we dan 

deze nieuwe ontwikkelingen gaan integreren . Deze nieuwe technologieën gaan leiden tot nieuwe behoeftes en verwachtingen met 

betrekking tot deze technologieën zelf, maar zouden we ook niet meer moeten gaan verwachten van onze gebouwde omgeving in 

relatie met deze ontwikkelingen? De ontwikkelingen op dit gebied zijn de afgelopen 20 jaar razendsnel gegaan en niks duidt erop 

dat het de komende 20 jaar anders zal zijn. Als we dezelfde starre woningen blijven maken zoals we dat nu doen, met een 

levensverwachtling van 50 jaar, wordt het onmogelijk goed te reageren op deze nieuwe ontwikkelingen. Onze gebouwen zouden er 

voor moeten zorgen dat we optimaal gebruik kunnen maken van deze nieuwe technologieën. Los van het integreren van deze 

nieuwe technologieën zouden we ook op gebouwniveau moeten nadenken over hoe ook deze zich beter zouden kunnen 

aanpassen aan onze behoeftes. 
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REi=" I A TOORGEBOUW I EI.NIKOV 

In 1924 kreeg Melnikoveen uitnodiging deel te nemen aan 

een prijsvraag voor het ontwerpen van een kantoorgebouw 

voor een krant. De opdracht was niet zozeer om een 

comfortabel kantoorgebouw te realiseren, maar moest 

dienen als gebouwd visitekaartje van de krant. Melnikov was 

in die tijd gefascineerd geraakt van de zogenaamde 'living 

architecture' en dit heeft hem ertoe geleid dynamica te 

gebruiken voor aantrekken van aandacht. Melnikov nam de 

voor de krant belangrijke reclame activiteiten als 

uitgangspunt en besloot deze te proberen te verwerken in 

het 'organisme' van het gebouw zelf. Het gebouw bestaat uit 

6 verdiepingen met een cylindervormige vaste kern waar 

omheen, per verdieping onafhankelijk kantoorvleugels 

kunnen draaien. Het onafhankelijk kunnen bewegen van de 

verdiepingen zorgt ervoor dat het gebouw oneindig veel 

architectonische vormen kan aannemen. Als je het gebouw 

vanuit één standpunt in aanzicht zou waarnemen zie je het 

gebouw breder en smaller worden, naar je toe komen en 

weer verdwijnen. 
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Dit effect maakt dat de dynamica voelbaar is voor elke passant 

van hèt gebouw. Waar in een normale situatie het aanzicht van 

het gebouw wordt bepaald door 4 (platte) gevels, is het aanzicht 

bij dit gebouw een optelsom van de gevels van de verschillende 

verdiepingen op een bepaald moment, plus de totale compositie 

van het gebouw op dat zelfde moment. Met het draaien van de 

verdiepingen ontstaat er een boeiend schouwspel waarvan de 

uitkomst niet te voorspellen is. 

De vormgeving van de verdiepingen is een logisch gevolg van 

de dynamiek van het gebouw. In het bovenaanzicht kan men 

zien dat elke verdieping een puntvormige voorkant heeft en een 

bolle achterzijde. Hoewel hierover in de Iliteratuur 

onduidelijkheid bestaat kan dit naar mijn mening geen toeval 

zijn. Als men uitgaat van een rotatie rechtsom de cilinder 

hebben verdiepingen een aërodynamische vormgeving. Tijdens 

de rondgang snijdt de voorste punt dan als eerste door de wind 

waardoor de lucht soepel langs de gevels naar achteren wordt 

geleidt. De bolvormige achterzijde voorkomt vervolgens de 

windzuiging aan de achterzijde van de 
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verdieping. De vorm van de verdiepingen zorgt ervoor dat de 

energie benodigd voor de rotatie geminimaliseerd wordt en 

bevordert op die manier de dynamiek. Hoewel dit 

waarschijnlijk de reden is voor de vormgeving van het 

gebouw I'evert dit geen fraai beeld op in de zin van elegantie. 

Een interessante gedachte in dit concept zou zijn wat er zou 

gebeuren als de verdiepingen met gelij,ke snelheid zouden 

draaien met een gelijke hoekverdraaiing ten op zichtte van 

elkaar. Wellicht kan dan hetzelfde effect ontstaan wat je ook 

ziet bij het draaien van een wokkelvorm waarbij de illusie 

ontstaat van het omhoog bewegen van het geheel. Het een 

en ander is hierbij afhankelijk van de snelheid van draaien en 

de vormgeving van de verdiepingen. Deze zou dan moeten 

afwijken van hetgeen hier door Melnikov gekozen en wellicht 

een eleganter resultaat bewerkstelligen. Het zou betekenen 

dat er een vierde dimensie van beweging kan worden 

toegevoegd aan de hiervoor besproken optelsom. 

03.03 
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Doordat de ervaring van de dynamiek van het gebouw erg 

krachtig is heeft Melnikov zijn doel bereikt. Het gebouw is 

feitelijk tot leven gekomen waardoor het onmogelijk wordt er 

onopgemerkt aan voorbij te gaan. Het draaien van de 

verdiepingen afzonderlijk resul,teert in een abstracte organische 

beweging van het totaal. Hierin onderscheidt dit project zich van 

alle andere gebouwen die in de architectuur in verband zijn 

gebracht met dynamica, waarbij het over het algemeen beperkt 

is gebleven tot gebouwdelen met rechtlijnige bewegingen, 

voortgekomen uit een behoefte voor flexibiliteit of functionaliteit. 

Om zijn doel te kunnen bereiken heeft Melnikov in dit project op 

allebei deze punten concessies moeten doen. Zo is bijvoorbeeld 

de bereikbaarheid van de kantoren afhankelijk van de positie 

van de verdieping.. Tijdens een gedeelte van de rondgang 

verspert de trap in de centrale cilinder de entree naar de 

verdieping waardoor men genoodzaakt wordt te wachten totdat 

deze weer vrij komt. Dergelijke problematiek is ook van 

toepassing op de trappen aan de buitenzijde van de 

verdiepingen . 
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ED Publieksprijs voor ontwerpster Charlotte Kusters 

'Bewegend' paneel geeft gevoel van veilighe: 

• Charlott" Kust(>rs (links)krl't"g gisteren dl' j,O Publieksl,rijs van de GJ"".ldualion 
Show lIit hand"n van din·etenr Nienkt" Meyer van de krant, ro,to , 'f.' ~I • .,.",,< 

EINDHOVEN - 1Jt' ED Pu
blieksprijs voor hCl bcsll' ont
wl'rp op dl' Graduation Show 
van de Design A('ad('my is gi~
tefen toegekend aan de Eind
hOYl'nse ontwerpster Ch~rlot
te Kusters voor haar afst u
deerproject Walk With Me, 
l'Iy With MI", Ze kre .. g de 
prijs - een 'hele lelijkl' bl'
kl''-' en een geldp,'ijs van vijt: 
hondl'nI .. uro - uit handen 
van Eindhovens Dagblad-di
recteur Nienkl' Meyer, "Dat 
mijn ontwerp juist de Wilar
derinu en (',-k('llI\ing van hp! 
I'ubli~k lw(,ft gekrl'gen. is crg 
lll'langrijk. Hl't is tenslotte 
be(k'eld voor openbare mim
'e~" . :w zei dl' winnares di
,'C"t na dl' prijsuitreiking. 
1"laar a;lIlVankeliike id ... , was 
raam bekleding '"I' ont\Vl'rp('n 
zodat passanten gecnnfrou-

REF I BEWEGE 0 PA EEL I CHARLOTTE KUSTERS 

1('('I"d zouden worden met be
weging or V<'ral1dering. _In de 
buurt waar ik woon. hl'l'ft na
melijk iedereen '5 avoncls de 
goráijnen dicht. dat Zil't er 
dus ('<,ht sa~i 1,>11 douds uit". 
vel1(-tt dl' oorsprol1kl'lijk uil 
Yt'nhorsl afkomslige KuStl'I • . 
.. Na experimentjes met aller
lei SOOrll,>n materiaal. :l:oals 
hour. stof en meI aal, kw,lm 
ik uit op deze lechniek. Door 
in f'en paneel vanuit vl'rsl'hH
lende hoeken gaatjes te bo
ren. 011 'stond een ana loog op
tisch l'(fcet dat gel>aset'rd is 
op pcrspectil'f cn l.ich[lijll~n, 
Illet als resultaat de suggt'stie 
van beweging: 
Hl'l resulraat: wit' het ont
werp van Kuswrs vun links 
passeert. ziet voor l.il'h uit 
CI'Il hondje lopen. Passeer je 
ha;II' paneel van rechts, dan 

Deze studente heeft ingespeeld op het anonieme karakter wat de gemiddelde straat in 

Nederland 's avonds uitstraalt: "In de buurt waar ik woon heeft namelijk iedereen 's 

avonds de gordijnen dicht, dat ziet er dus echt saai en doods uit" aldus de studente, In 

haar afstudeeropdracht wordt beweging gebruikt als oplossing voor het probleem en 

probeert ze tegelijkertijd een gevoel veiligheid te bereiken, 
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vlie~'1: er een vogel met je 
mee, Kusters: "Toen ik ('('n
maal zo V!.'r was, heb ik hel 
idet' voor cle huiskamer laten 
vallcn. Dit p.u1l'cl is namelijk 
bij uitstek geschikt voor 
openbare mimtes_ Denk 
maar aan fiets- en voetgan
gerslunneltjes: dal zijn va;lk 
v('rlaten oorclen waar dl' 
meest\.' mensen zkh n if't op 

. hun gl'mak vo"lt'n, Maar het 
doorkmisen van zo'n tunnel 
wordt dil "1 yt't'1 .JiI11!:I'n.lnWr 
"Is je hel gl'vu.!l hebt dat cr 
iets met 1<' ~I pt ól' ' 
vliegt:' 
Kusl\.'l's. di... tnmtdd I~ mt't 
dl;t' oud-studl at"n een 
eig\.'n bedrijlje begonnen . 
is zeker van plan haar ont
werp voor tl' Il'ggen aan dt· 
gemeente Eindhoven. Zoals 
Einclhovens Dagblad-dir('('-

tcur Meyl'r gistcl'c, 
.F.inclhnVl'n is leading 
sign en clat wnlient 
meer ('rkennin):," 

Cv-ketel 
Behalve de Pul>liekspl 
ren er gisteren ook e 
vermeldingen. De 
plaats was \'oor Niels 
keI' voor zijn ev-kl'I,,1 1 
huiskamer. ecn systet 
het niterlijk hl'eft Vi 

klassieke !l'o-cllmcht 
evt'nvl'cl wan~1t(;' vd 
al~ kachel of haardvuJ 
der vef'Jndering in 
I1IE'nt. DE' derde plaal 
Vl'rowrd door Joris L; 
met el'n uitbundig vnr 
ven radiator die dan 
decoratie ('(>n zo groot 
lijk oppervlakte he. 
warmtl' afte )!even, 
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Maar de problematiek van anonimiteit speelt zich niet alleen af tijdens 

de avonduren. Steeds vaker krijgen kleinere steden in de buurt van 

de grotere het label van slaapstad. Deze steden lijken overdag 

uitgestorven omdat de mensen er tijdens de ochtendspits massaal in 

een lange polonaise richting hun werk gaan in de grote stad. 

Anonimiteit is ook bijvoorbeeld een veel geuite kritiek op de nieuwe 

VINEX wijken door heel Nederland. Hoewel er vaak in deze wijken op 

zichzelf mooie woningen kunnen staan hebben de mensen zogezegd 

toch niet het gevoel dat het "leeft". De uitstraling van deze wijken is 

in zekere zin voorspelbaar. Straten lijken ontzettend op elkaar en er 

is weinig sprake van verassing. Een gevolg van deze anonimiteit, wat 

typerend is voor dergelijke wijken, is dat er altijd lastig is om de weg 

te vinden. Je kan het heel goed vergelijken met een doolhof. Het kan 

heel goed gebeuren dat je al dri,e keer door dezelfde straat hebt 

gereden zonder dat je daar zelf van bewust bent. In een 

stadscentrum zou zoiets niet zo snel voorkomen. Door het aanwezig 

zijn zogenaamde landmarks kan het je nooit gebeuren dat je al drie 

keer door dezelfde straat bent gereden zonder het zelf in de gaten te 

hebben. Het Amsterdamse research- en adviesbureau RIGO vatte de 

bezwaren al in 1999 samen; 

IIVINEX HEEFT EEN SLECHTE NAAM. EERST GING 

DE KRITIEK VOORAL OVER DE ACHTERLIGGENDE 

FILOSOFIE VAN COMPACTHEID. DE ÉÉN VOND DIE 

NIET VER GENOEG GAAN EN DE ANDER VOND HET 

TE DIRIGISTISCH. BIJ DE KRITIEK OP DE 

RESULTATEN VAN VINEX ZIJN DIE TWEE LIJNEN 

NOG STEEDS HERKENBAAR. TE WEINIG STAD, NIET 

DICHT GENOEG VOLGENS SOMMIGEN. TE WEINIG 

GERICHT OP DE WENSEN VAN DE POTENTIËLE 

KOPERS VAN DE WONINGEN VOLGENS ANDEREN. 

DA T LAA TSTE VERWIJT IS RELA TlEF STERKER 

GEWORDEN. DE VAAK NEGA TIEVE REACTIES OP DE 

VINEX-RESULTATEN HEBBeN DAARNAAST NaG 

EEN CUL TURELE ONDERTOON. SAAI, VLEES NOCH 

VIS, OVERAL HETZELFDE, EEN GROEN VERNIS DAT 

EENTONIGHEID MOET MASKEREN ••• 

ARCHITECTUURCRITICI SPAREN DE VINEX-

RESULTATEN NIET EN POLITICI ZORGEN VOOR EEN 

CONSTANTE STROOM VAN NEGA TIEF 

COMMENTAAR. " 
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Zoals in de afstudeeropdracht van de studente kan ook in dit probleem beweging de oplossing bieden. Een gebouw in beweging 

trekt onherroepelijk de aandacht en blijft vanaf dan een punt van herkenning. Door de beweging in gebouwen mogelijk te maken 

blijft het straatbeeld veranderen en onderscheid het zich ten alle tijden. De dynamica kan een interactie bewerkstelligen tussen wat 

er binnenshuis afspeelt en de straat. De aanwezigheid van mensen en bedrijvigheid is dan letterlijk waarneembaar, van 

anonimiteit kan dan geen sprake meer zijn. 
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MENSEN ERVAREN HET LEVEN DOOR HUN ZINTUIGEN EN DIT BETEKENT DAT DEZE MOETEN WORDEN 

AANGESPROKEN EN GEACTIVEERD. OM DIT TE LATEN GEBEUREN MOET ONZE OMGEVING 

VERANDERINGEN LATEN ZIEN IN TI.JD EN RUIMTE. DE INTERACTIE TUSSEN ONZE ZINTUIGEN EN 

ONZE GEBOUWDE OMGEVING MOET ONS VERBLI.JF DAAR AANGENAAM MAKEN EN EEN STIMULANS 

ZI.JN VOeR ACTIVITEITEN DIE ZICH DAARIN AFSPELEN. DE VOORGAANDE ITEMS LIETEN AL ZIEN DAT 

BEWEGING HIERBI.J KAN HELPEN IN ONZE BUITENWERELD, MAAR DIT GELD OOK IN TOENEMENDE 

MATE VOOR ONZE BINNENRUIMTES. DE BINNENRUIMTES WAARIN WE ONS BEGEVEN HEBBEN EEN 

GROTE INVLOED OP ONS WELZI.JN. ZE BEïNVLOEDEN ONZE EMOTIES GEVOELENS EN REACTIES. 

I EDEREEN KAN BI.J ZICHZELF NAGAAN DAT EEN TE KLEIINE RUIMTE ONS EEN NAAR GEVOEL KAN 

GEVEN. TE WEINIG LICHT ZORGT VOOR EEN SOMBERE STEMMING MAAR TEVEEL LICHT VINDEN WE IN 

SOMMIGE SITUATIES WEER NIET GEZELLIG. EEN GOED UITZICHT OP EEN LANDSCHAP KAN 

RUSTGEVENDE WERKING HEBBEN. ONS WELZI.JN IN EEN BINNENRUIMTE HEEFT DUS VAN DOEN MET 

ASPECTEN ALS DAGLICHT, KLEUREN, UITZICHTEN, LUCHTKWALITEIT, STRUCTUREN VAN DE 

OPPERVLAKTEN EN DE KWALITEIT VAN DE RUIMTE OP ZICH. HET IS AFHANKELI.JK VAN DE 

ACTIVITEITEN DIE ZICH IN EEN RUIMTE AFSPELEN EN DE PERSOON ZELF WELKE INVLOED DEZE 

PREC'IES IS. IN ONZE GEBOUWEN WORDEN AL DEZE ASPECTEN LETTERLI.JK VASTGELEGD IN HET 

ONTWERP. ALS WE DEZE ASPECTEN IN MEERDERE MATE ZOUDEN KUNNEN BEïNVLOEDEN ZOU DAT 

EEN POSITIEF EFFECT KUNNEN HEBBEN. 
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RE ~ I PLUG-IN CIT I ARCI IGR M 

Archigram was een groep van cultuurbewuste architecten begin jaren 60 die zich bezig 

hielden met de vraag hoe de architectuur de snel ontwikkelende maatschappij (zowel 

technisch als maatschappelijk) kon bijhouden of hoe deze hierop zou moeten reageren. De 

Plug-in City (Pic.) is een alternatief concept voor de opbouw van een stad. In de Pic worden 

een aanta.1 concepten, ideeën en plannen van archigram samengebracht tot een soort van 

totaaloplossing. De Pic is opgebouwd uit een groot drie dimensionaal netwerk waarin 

constructie en infra tructuur: met el aar zijn ge"ntegreerd. In de holle buizen van hef netwerk 
. -

is de helft gereserveerd oor het transport van ensen en de andere helft v,oör het 'transport 

van goederen . Behalve deze transportsystemen öevin en zich in dez8' nolla bujzen ook alle 

nutsvèrzieningen. Het netwerk wat zo onfstaat ~oorziet in alle ~ssentiële voorzieningen op 

elk terrein en schept op die manier de basis voor het willekeurig plaatsen van Units. Deze 

units voorzien in alle denkbare ruimte behoeftes"",ze kunnen n verplaatst door een 

kraan op een spoor die zich op boven op de structuur bevind. Het 

zijn voorzien van allerlei installaties die de dagelijkse taken van de mens overnemen. Deze 

units en alle voorzieningen die daarbij horen, zijn ontwikkeld aaide · 

gebruiksperiode die rzolang duurt tot de volgende oAtwikkeling ZiCR aandient. Z rdt 

bijvoorbeeld een keuken in drie Jaar tijd-afgeseMreven om vervolgens vervangen te Ylsrden 

met e n nieuwe, die de n'euwste snu~es bezit en is aangepast aan de behoefte van..ae tijd. 



De Plug-in City is een omgeving die geprogrammeerd en 

gestructureerd is op onze maatschappij en manier van ~ even. 

Een maatschappij die dynamisch is en zich ontwikkeld. De 

Pic biedt een omgeving die zich kan aanpassen aan 

omstandigheden op zowel de lange als de korte termijn . 

Door de mobiele units kan de gebouwde omgeving worden 

ingericht naar de behoefte van de mens op dat moment. 

Doordat de units daardoor tevens eenvoudig vervangbaar 

zijn kan de stad ook op de lange termijn meegaan met de 

ontwikkelende maatschappij. Door de gehele infrastructuur 

van auto's vrachtauto's wegen en nutsvoorzieningen te 

combineren in een systeem word de interne logistiek van de 

stad geoptimaliseerd. Archigram dacht na over de invloed 

van technologische ontwikkelingen op de architectuur en 

reageerde hierop. Door de door hun gecreëerde wegwerp 

architectuur werd het mogelijk nieuwe technologieën gelijk te 

introduceren op het moment dat deze zich voordeden. De 

techniek werd maximaal benut om de mens te dienen. 

1111111111111 111111111111111111111 '1111111111111II1I11lI111111111II1I1II11.mlllllllllllllllllll 
10 .03 

Wie de Pic vergelijkt met de star gebouwde hedendaagse 

omgeving moet de voordelen ervan in kunnen zien. De 

dynamische ingrepen bieden leg1io nieuwe mogelijkheden die in 

onze hu'idige samenleving niet denkbaar zijn . Als de 

ruimtebehoefte verandert op individueel of maatschappelijk 

niveau, bestaan er in de Pic geen hinderende randvoorwaarden 

meer om die omgeving ook inderdaad aan te passen aan deze 

behoefte. Hiermee heeft Archigram een omgeving gecreëerd 

die zich aanpast aan de mens in plaats van andersom. De 

kracht van het ontwerp ligt in de puurheid van het oplossen van 

het probleem, geheel los van alle traditionele uitgangspunten. 

Voor Archigram was het niet zo zeer zaak om design te maken 

voor consumenten maar de prioriteit lag bij het functioneren van 

hen. De high-tech ogende tekeningen en de citaten getuigen 

hiervan. 
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De pic is ontworpen vanuit stedelijk niveau waarbij het 

algemeen maatschappelijke belang voorop stond. Het laat 

zien hoe we onze gebouwde omgeving in zouden moeten 

richten om het optimaal te laten functioneren. Door de 

mobiliteit van de units kan de omgeving zich op de korte 

termijn aanpassen en door de vervangbaarheid staat het de 

ontwikkeling op de lange termijn niet in de weg. Wie het 

project op dat niveau beoordeeld kan stellen dat de plannen 

in die zin onomstreden zijn. Gaat men echter de plannen op 

individueel niveau analyseren dan moeten er toch enkele 

kanttekeningen geplaatst worden. De unit op zichzelf is 

weinig flexibel te noemen en hoe zit het bijvoorbeeld met 

buitenruimte, privacy en identiteit? Deze zaken zijn niet 

direct op te maken uit het concept. Waarschijnlijk zal op al 

deze punten op persoonlijk vlak concessies moeten worden 

gedaan waarvan men zich af moet vragen of die wel 

gewenst zijn. Uit de studie van Pic blijkt weliswaar dat 

bepaalde ontwerpproblemen inderdaad in eerste instantie 

beter kunnen worden opgelost door het gebruik maken van 

dynamische elementen, echter het gevaar ligt in het feit dat 

de ene flexibele ingreep flexibiliteit op een ander niveau juist 

uitsluit. De Pic is hierin geen uitzondering. Ook in veel projecten 

van nu waar flexibiliteit een rol speelt komt dit probleem terug. 

In de praktijk zal men bij dergelijke dynamische ingrepen voor 

flexibiliteit zich hiervan bewust moeten zijn en de afweging 

maken of de voordelen nog wel opwegen tegen de nadelen.De 

kraan boven op het netwerk kan de verschillende capsules van 

A naar B transporteren . Hoewel dit een flexibiliteit biedt die 

zeker gewenst is, kun je je afvragen hoe dit in de praktijk gaat 

werken. Het verplaatsen van zo'n capsule is weliswaar mogelijk 

gemaakt, maar is waarschijnlijk alsnog een hele onderneming 

om het te realiseren. Het succes van de geboden flexibil,jteit zal 

afhankelijk zjjn van het gemak waarop deze procedure kan 

plaats vinden. 

We zijn nu 40 jaar verder en momenteel is het populair hele 

woonwijken te bouwen zoals we die bouwden 80 jaar geleden. 

Ondanks dat de technologie nog verder is dan in Archigrams 

tijd, vinden we het schijnbaar normaal daar niks mee te doen. 

Door dit conservatisme zijn de ideeën van Archigram in zekere 

zin nog steeds actueel. 

11 
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'Ioor da niat varandaranda bouwwaraid gaan wa onZ8 g'awoontas aanpassan aan da 

omgaving in plaats van andarsom. Als wa onza omgaving zoudan oppakkan als a80 

consumantan-product [dank aan auto's an klading] dan zou daza daal uit kunnan mak .. van 

da ontwikkalanda mansalijka cultuur. Architactan warkan ta vaak binnan da granzan van 

traditia an varliazan zo dB zakan waar hat aiganlijk om gaat uit hat oog". 

Patar Co ok in Archigram 
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REF I THE NAKEO HOUSE I SHIGERU BAN 

In 2000 kreeg Ban de opdracht om een woning te ontwerpen 

voor een gezin met zo weinig mogelijk privacy. Er moest 

voorkomen worden dat de bewoners van elkaar werden 

afgescheiden. De woning moest ruimte bieden voor hun 

individuele activiteiten zonder dat de sfeer van samenhang 

verloren ging. Gebaseerd op deze extreme wens van de 

opdrachtgever creëerde Ban een woning uit één volume 

waarin enkel de badkamer vast is omsloten. In de restruimte 

bevinden zich vier mobiele leefcabines, die zowel dienen 

voor wonen als slapen. De leefcabines zijn op zwenkwielen 

geplaatst waardoor ze dooI" de bewoners zelf als een 

boodschappenkar verplaatst kunnen worden. Aan de hand 

van hun behoefte kunnen de bewoners deze leefcabines 

positioneren. Zo kunnen ze er bijvoorbeeld voor kiezen hun 

leefcabine naar een raam, een verwarmingselement of zelfs 

naar buiten te bewegen. Ook kunnen ze naar gelang de 

behoefte de leefcabines bij elkaar voegen om samen te 

komen. De leefcabines zijn geschikt voor de bewoners om zich 

zowel in als op te begeven. De keuken heeft een vaste stek 

gekregen aan de kant van de lange zijde van de ruimte en kan 

eventueel via een gordijn van de rest worden afgesloten. 

De kwal'iteit van het ontbreken van privacy is afhankelijk van de 

maatstaven waaraan je toetst. Wat door deze opdrachtgever als 

kwaliteit wordt ervaren, zal voor de gemiddelde westerling 

absoluut niet gewenst zijn. Dit gegeven schiep voor Ban echter 

wel de voorwaarden om tot een eenvoudige oplossing te komen 

voor een flexibele woninginrichting. De mate van flexibiliteit in 

een ruimte is afhanke'lijk van het aantal vaste afscheidingen die 

gereal1iseerd zijn in een ruimte. Ban realiseert zich in dit project 

(en andere) terecht, dat hoe meer vaste binnenwanden er 

geplaatst worden hoe meer bepaald de ruimte is en dus hoe 

beperkter de flexibiliteit. De indeling van de ruimte kan in dit 

project door de leefcabines oneindig 
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worden gevarieerd waardoor de ruimte op zichzelf tot leven 

kan komen. De positionering van de leefcabines gaat iets 

vertellen over wat zich afspeelt in de ruimte. Er ontstaat een 

interactie tussen het gebouwen zijn bewoners welke de 

band tussen beide zal doen versterken. De ruimte is dan niet 

meer een ruimte zoals elke andere ruimte, maar is het 

gevolg van de activiteiten, gewoontes, wensen en karakter 

van zijn gebruikers. De ruimte wordt hiermee persoonlijk en 

hiermee zal het 'thuis'-gevoel zal worden versterkt. 

Door dynamica ontstaat er een band tussen woning en 

gebruiker. Normaal word het eigen maken van een woning 

gerealiseerd door het inrichten van de woning. Persoonlijke 

spullen zorgen voor een vertrouwde omgeving en geven je 

het thuis gevoel. Als je behalve je eigen spullen ook de 

fysieke ruimte naar je hand kan zetten op elk moment dan 

zal dat de band tussen de gebruiker en de ruimte versterken. 

De omgang met de dynamica gaat iets vertellen over de 

identiteit van een persoon. Het geeft de gebruiker de 

mogelijkheid zich te onderscheiden die verder gaat dan 

alleen het interieur 

o 09 

Ondanks de eenvoud van de bewegingsmethode, wat op 

zichzelf een kwaliteit is, is het de vraag hoe dit in de praktijk 

gaat werken. Want behalve de vier mobiele leefcabines zullen 

er in de restruimte nog meer voorzieningen (denk aan kasten, 

tafels, e.d.) moeten worden geplaatst om het leefbaar te 

maken. Deze voorzieningen zullen de bewegingsruimte van de 

cabines gaan beperken. Afgezien van het argument of er naast 

al deze voorzieningen nog genoeg bewegingsruimte over is, 

mocht dit het geval zijn, wat gebeurt er dan met deze ruimte? 

Tenzij deze een tijdelijke andere functie heeft is deze in principe 

in functioneel opzicht verloren. In dit project op het Japanse 

platteland speelt ruimte wellicht geen rol maar in een andere 

context zou dit waarschijnlijk wel een bezwaar zijn. Wie de 

grootte van het volume afweegt tegen de ruimte die 

daadwerkelijk kan worden ingezet moet opmerken dat het 

rendement slechter is dan van een traditioneel (westers) huis. 

In die zin was de woning beter af geweest met traditionele vaste 

binnenwanden. 



Daarnaast zullen mensen toch altijd de behoefte 

houden aan een eigen (vaste) plek waarin men 

zich kan terugtrekken. Hierdoor is men wellicht toch 

geneigd een vaste plek uit te kiezen voor hun 

persoonlijke leefcabine waardoor je je wederom 

kan afvragen of men in de praktijk de geboden 

mogelijkheden ook daadwerkelijk gaat gebruiken. 

In dit concept blijft men zelfs in de leefcabine deel 

uit maken van een grotere hal en daarmee houdt 

men te allen tijde het gevoel deel uit te maken van 

een groter geheel. De letterlijke samenhang van 

het gezin is hiermee gewaarborgd maar daar staat 

tegenover dat deze grote ruimte niet gepaard gaat 

met geborgenheid en intimiteit welke je zou 

verwachten bij dit gezin met een beperkte behoefte 

aan privacy. 

11111111111 II 
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We bouwen een woning op een vaste stek, delen de 

inwendige ruimte op in vaste ruimtes bedoelt voor een vaste 

functie. Zo slapen we dus in de slaapkamer, kunnen we 

ontspannen in de woonkamer, wassen we ons in de 

badkamer en bereiden we onze maaltijden in de keuken. 'In 

onze cultuur zijn dit vaste uitgangspunten die niemand ter 

discussie stelt. Op het moment dat we gaan bouwen vertalen 

we onze wensen automatisch in de h,ier voorgaande vaste 

vertrekken. We verwachten van een dergelijke woning dat 

deze minimaal 50 jaar zijn functie moet blijven vervullen. Op 

het moment dat we de woning ontwerpen houden we 

rekening met een bepaalde toekomst verwachting. In deze 

toekomst verwachting zijn we in principe genoodzaakt een 

voorspelling te doen voor de komende 50 jaar. Maar kunnen 

we deze voorspelling eigenlijk wel maken? Het antwoord 

hierop is natuurlijk nee; het zou naïef zijn om te denken dat 

we alle veranderingen kunnen voorspellen. Zowel op het 

persoonlijke vlak als op het maatschappelijke zullen er 

veranderingen 
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optreden die we onmogelijk vooraf kunnen voorzien. Denk 

bijvoorbeeld maar aan het komen en gaan van kinderen, een 

scheiding, ziekte of handicap, het krijgen van een andere baan, 

enz., enz .. De vraag is welke invloed deze veranderingen 

hebben op onze woonomgeving en hoe kunnen we hier op 

kunnen inspelen. 

In de huidige bouwwereld zijn de mogelijkheden met betrekking 

tot dit inspelen behoorlijk beperkt. Dit blijkt ook als men 

bijvoorbeeld analyseert wat gebeurt als er een kind het ouderlijk 

huis verlaat en er ruimte vrij komt in de vorm van een 

slaapkamer. In de praktijk kunnen de ouders dan kiezen uit drie 

opties. Ze kunnen besluiten een nieuwe functie aan de ruimte te 

geven (bijvoorbeeld hobbyruimte), ze kunnen kiezen voor een 

verbouwing zodat er in plaats van 2 kleine slaapkamers 1 grote 

ontstaat of ze kunnen kiezen om te verhuizen omdat de ruimte 

simpelweg te groot is geworden. In het eerste geval is het de 

vraag in hoeverre de ruimte past bij zijn nieuwe functie. Een 

hobbykamer vraagt waarschijnlijk om 
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hele andere omstandigheden dan een slaapkamer. In de 

laatste twee gevallen moet er een aanzienlijke hoeveelheid 

tijd, geld en inspanning worden geleverd waar niemand op 

zit te wachten. Hieruit blijkt al dat de woningen moeilijk zijn 

aan te passen ten gevolge van veranderingen. Naast dit punt 

blijkt uit het voorgaande verhaal nog een ander belangrijk 

punt. De behoefte van een grotere slaapkamer of een 

hobbykamer ontstaat niet uit het feit dat een kind vertrekt 

maar zal al langer aanwezig zijn. De bewoners moeten zich 

aanpassen aan hun omgeving. 

In de ruimtes in onze woningen spelen zich er vaak 

verschillende activiteiten af in één en dezelfde niet te 

veranderen ruimte. Zo is een slaapkamer voor de kinderen 

een plek om te slapen maar behalve dat tegenwoordig ook 

steeds meer en plek om te spelen. Allebei woonactiviteiten 

die in dezelfde ruimte plaats vinden en eigenlijk vragen om 

hele andere omstandigheden. De omgeving moet de mens 

variatie bieden welke reageert op de buitenwereld in relatie 

met onze behoeftes in een gebouw 

1111111111111111111111 

De conservatieve denkwijze blijkt ook uit de zogenaamde 

functionele analyses die vaak opgesteld worden aan het begin 

van een ontwerpproces. In deze analyse worden de functies 

beschreven en met elkaar in verband gebracht door middel van 

relatieschema's, met als doel een optimale interne organisatie 

te bereiken. Bij het opstellen van deze relatieschema's blijkt de 

"hokjesmentaliteit" weer. In een onbewust denkproces worden 

de wanden als het ware al geplaatst tussen de verschillende 

functies. In plaats van eten, slapen en tv-kijken wordt er in een 

dergelijk schema keuken, slaapkamer en woonkamer ingevuld. 

Dit heeft dus een tegenstrijdig proces tot gevolg waarin 

verbanden worden gezocht tussen zaken die je eerst letterlijk 

van elkaar scheid. De ruimtes kunnen bij voorbaat al maar op 1 

manier worden gebruikt. De functionele analyse streeft in die 

zin zijn doel voorbij. 
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Doelgroep 

Niet iedereen is in de mogelijkheid om zelf te bouwen. Het 

overgrote gedeelte van de bevolking beschikt simpelweg niet 

over de financiële middelen om ergens een stuk grond te 

kopen en een woning op maat te laten ontwerpen. Deze 

groep mensen zijn dus aangewezen op de bestaande 

woningmarkt met alle problemen van dien. Het aanbod is in 

deze tijd zeer schaars en daardoor zijn veel mensen 

aangewezen op een wachtlijst. Op het moment als men dan 

aan de beurt is om een woning te kiezen, moeten ze kiezen 

uit een woonruimte die niet in eerste instantie op hun 

wensen is ingericht. Het enige wat vervolgens rest is het 

kiezen voor de minst slechtste en te proberen deze zoveel 

mogelijk naar je hand te zetten. Naarmate het budget van 

deze mensen kleiner wordt des te meer is men genoodzaakt 

om concessies te doen. Door hun financiële beperkingen 

kunnen deze mensen eigenlijk nooit woonruimte 

bemachtigen die ze eigenlijk zouden willen. Voor deze 

mensen is het zaak om zoveel mogelijk ruimte te krijgen voor 

zo weinig mogelijk geld. 

11111111111 
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De groep van deze mensen is niet in de minderheid in 

Nederland. Binnen deze groep val'len zowel starters als 

gezinnen maar ook senioren. Dit zijn uitlopende doelgroepen 

met eigen specifieke wensen en verwachtingen. In Nederland 

komen deze mensen allemaal terecht in soortgelijke woningen. 

Het is geen uitzondering als deze uiteenlopende doelgroepen in 

een en dezelfde rij wonen met exact dezelfde woning. 

Momenteel probeert de Nederlandse markt hierop in te spelen 

door het bouwen van doelgroep gerichte woningen. Dit zijn 

alsnog weer de starre woningen met vaak nog beperktere 

mogelijkheden en houdbaarheidsdatum. Hoewel het in de 

praktijk jammer genoeg zo niet werkt zou een principieel betere 

oplossing een andere manier van bouwen zijn, die dermate 

flexibel is dat deze op lange en korte termijn zich kan 

aanpassen, waardoor deze gebouwen automatisch geschikt 

zouden kunnen zijn voor alle doelgroepen. 

De hierboven genoemde doelgroep moet het doen met een 

woonruimte die eigenlijk kleiner dan ze zouden willen , 
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niet is ingericht naar hun persoonlijke wensen en voorkeuren 

en daarbij ook bijna onmogelijk hieraan aan te passen is. Het 

licht in de verwachting dat deze groep mensen zich in de 

toekomst zal uitbreiden. Voor starters wordt het al steeds 

moeilijker met de huidige economie om woonruimte te 

vinden en met de verwachte vergrijzing zal ook het aantal 

senioren toenemen. Daar komt ook nog bij dat de 

beschikbare ruimte in ons land steeds kleiner zal worden. 

Het ziet er dus niet naar uit dat deze mensen in de toekomst 

een beter passende woonruimte kunnen bemachtigen. 

Verschillende items in de bouwwereld hebben de laatste 

decennia ingespeeld op deze behoefte aan flexibiliteit. Het 

IFD-bouwen en life span zijn hier voorbeelden van. Bij het 

IFD-bouwen heeft men getracht gebouwen te maken die 

makkelijk te verbouwen zijn. Het verbouwen is hierbij 

weliswaar makkelijker dan in de traditionele woningbouw 

maar vaak betekent het alsnog een flinke ingreep in de zin 

van tijd, geld en inspanning. Vaak zijn de keuze 

mogelijkheden ook erg specifiek waardoor op het moment 

dat behoefte aan flexibiliteit zich aandient blijkt dat de 
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gewenste ingreep toch niet gedaan kan worden. De keuze 

bestaat vaak uit vervangen van de ene inflexibele ruimte voor de 

andere. In de praktijk zie je daardoor dat de geboden 

mogelijkheden nauwelijks worden gebruikt. Bij life-span is het de 

bedoeling dat een gebouw niet langer blijft staan dan de functie 

die het in eerste instantie moet vervullen. Op het moment dat 

deze functie dus veranderd word het gebouw weer afgebroken 

en word er getracht de materialen weer in nieuwe gebouwen te 

gebruiken. Allebei deze items bieden flexibiliteit op de lange 

termijn . Dit project gaat in op flexibiliteit op de korte termijn. Onze 

wensen en behoeften met betrekking tot onze omgeving 

veranderen namelijk niet maandelijks of jaarlijks, maar in principe 

een paar keer per dag. Omdat een paar keer verbouwen per dag 

vanzelfsprekend niet mogelijk is moeten dynamische elementen 

uitkomst bieden. Op het moment dat een gebouw zich kan 

aanpassen op een dergelijke korte termijn, kan deze dat 

automatisch ook op de lange termijn. In eerste instantie zorgt de 

beweging op zich hier al voor maar ook doordat dynamische 

elementen ook makkelijker zijn te vervangen dan vaste delen zal 

de lange termijn flexibiliteit bevorderd worden. 
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Dit alles zou een woning suggereren waarin alles mogelijk is. De woning zou in staat moeten zijn om zich te kunnen verplaatsen 

en zich in vorm te kunnen veranderen. Wanden zouden zich moeten kunnen opvouwen, vloeren zich kunnen verplaatsen, 

trappen zich kunnen verlengen en licht, kleur en structuren zouden zich moeten kunnen aanpassen. Ondanks dit blijven we in 

onze samenleving gebouwen maken met tegenovergestelde eigenschappen dan deze en gaat het over het algemeen niet verder 

dan twee open slaande tuindeuren of een vouwwand. De redenen hiervoor hebben van doen met onze gewoontes en tradities 

vanuit het verleden en met de maakbaarheid. 

Ook in de bouwwereld geldt dat het toevoegen van dynamische elementen het maken ervan lastiger (en dus ook duurder) 

maakt. Er zijn grenzen aan de maakbaarheid en dus is een oneindig flexibel gebouw is slechts een streven wat niet te realiseren 

is. Het is zaak na te denken met welke toegepaste dynamica we zo goed mogelijk kunnen voldoen aan onze behoeftes en 

wensen. Het staat vast dat tussen deze twee uitersten nog tal van mogelijkheden liggen. Enkele hiervan zijn inmiddels al aan u 

getoond. Echter met de huidige technieken binnen en buiten de bouwwereld moet er nog veel meer mogelijk zijn. 
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In onze traditionele manier van bouwen organiseren we onze 

woningen door creëren van ruimtes middels het plaatsen van 

scheidingswanden. Om ervoor te zorgen dat we al deze 

ruimtes afzonderlijk kunnen bereiken hebben we hierdoor 

tevens ruimte nodig voor intern verkeer zoals overlopen, 

hallen en trappen. Omdat deze ruimtes enkel en alleen 

bruikbaar zijn voor dit inwendig verkeer, trachten we 

doorgaans deze ruimtes zo klein mogelijk te maken om te 

voorkomen dat meer waardevolle verblijfsruimte verloren 

gaat. In het blauw op de schematische figuur op de volgende 

pagina kan de hoeveelheid van deze benodigde ruimte 

worden afgelezen. Naast deze verkeersruimte benodigd om 

alle ruimte afzonderlijk bereikbaar te maken, moet er ook in 

de ruimte zelf nog verkeersruimte gereserveerd worden. Om 

een kamer binnen te kunnen komen moet er tenslotte 

minimaal een ruimte aanwezig zijn om de deur te kunnen 

openen. Hierdoor is deze ruimte bij voorbaat al slechts 

enkelvoudig te gebruiken. Als het een relabef grote kamer 

betreft zal men hier nauwelijks hinder van ondervinden, maar 

naarmate een 

kamer kleiner wordt beperkt deze ruimte de flexibiliteit van deze 

kamer. Zoals bij het voorbeeld van de hiervoor genoemde 

kleine kinderkamer kan de positie van de deur bepalend zijn 

voor de indeling van de kamer. Het benodigde bed, linnenkast 

en bureau kan in een dergelijke situatie nog maar op een 

manier ingepast worden. De verkeersruimte in een kamer heeft 

dus invloed op het gebruik van die kamer. 

Naar aanleiding van de hiervoor beschreven argumenten ligt de 

uitdaging in het ontwikkelen van een woning met een efficiënter 

gebruik van ruimte als doel, met als middel dynamica. 

Uitgangspunt is hierbij om te opereren binnen hetzelfde kader 

van ongeveer 120 m2 beschikbare oppervlakte die traditionele 

woning normaal gesproken bevat. Door de woning op een 

andere manier te organiseren en gebruik te maken van 

dynamica is getracht een woonomgeving te creëren die zich 

aanpast aan zijn gebruikers in plaats van andersom. 
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I 40 + 40 + 40 120 m2 

SCHEM !sc E PLATTEGf'<ONP VAN TRADITIONELE RI<..IWONING MET IN HET BLAUW OE BE.NODIG DE VER EERSRUIMTE 

In plaats van het indelen van de ruimte middels scheidingswanden zijn in dit nieuwe concept de verschillende ruimtes op elkaar 

gestapeld. Om elke ruimte bereikbaar te maken zijn de overlopen, hallen en trapgaten vervangen door één enkele lift. Zoals in 

de onderstaande afbeelding is af te lezen is door deze ingreep de blauwe oppervlakte aanzienlijk gereduceerd waardoor er meer 

bruikbare leefruimte overblijft. In navolging hiervan zijn tevens verschillende voorzieningen zoals bad, douche, toilet, pc, keuken, 

tv en radio in de woning mobiel gemaakt. Door deze te plaatsen op mobiele platforms en ze vervolgens verticaal dynamisch te 

maken zoals de lift, wordt het mogelijk deze voorzieningen in elke ruimte van de woning te gebruiken. De voorzieningen kunnen 

nu naar de gebruikers toe bewegen in plaats van andersom en op deze wiJze kan el'ke ruimte binnen de woning geschikt worden 

gemaakt voor meerdere activiteiten. Zo kan een slaapkamer bijvoorbeeld getransformeerd worden tot een badkamer, een 

persoonlijke studiekamer of een persoonlijke ontspanningsruimte. 
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30 + 30 + 30 + 30 120 m2 

SCHEMATISCHe: PLATTEGRO 0 A IEUW CONCEPT MET IN HET BLAUW DE BEr- ODIGOE Ve:RK.EE 9 UIM .E EN IN HE 

ORA .J DE OB'ELE F'LATF"CRMEN 

Het aantal verdiepingen van dit gebouw bestaat uit een optelsom van het aantal gebruikers plus één. Op die manier kan elke 

gebruiker beschikken over een private ruimte in de woning en blijft er één gemeenschappelijke ruimte over. Deze laatste ruimte 

biedt een gelegenheid voor ontmoetingen van de gebruikers. In een gezinssituatie zal deze ruimte normaal gesproken een eet

en ontspanningsgelegenheid bevatten. Door de gemeenschappelijke ruimte zijn ontmoetingen tussen gebruikers niet afhankelijk 

van een persoonlijke ruimte. Hierdoor kan elke persoon zich op elk gewenst moment terugtrekken in zijn private ruimte en is de 

privacy op die manier gewaarborgd. Doordat deze persoonlijke ruimtes in potentie ook allemaal ontspanningsruimtes zijn, 

kunnen deze ruimtes indien gewenst als een verlengstuk fungeren van de gemeenschappelijke ruimte. 



De dynamische ingrepen in dit concept zorgen voor flexibiliteit op meerdere niveaus. In eerste instantie zorgen de mobiele 

voorzieningen op zichzelf hiervoor en daarnaast veroorzaken de volgende ruimtelijke winsten voor nog meer mogelijkheden: 

- Door het combineren van alle overlopen hallen en trappen in één lift wordt de verkeersruimte in de woning beperkt tot de 

oppervlakte van de lift zelf. 

- In dit concept is een minimum aantal ruimtes waardoor er in dit concept geen oppervlakte meer bestaat die slechts enkelvoudig 

te gebruiken is. Zelfs de verkeersruimte in de kamers zelf is nu meervoudig gebruikt. Zo is bijvoorbeeld de ruimte die je gebruikt 

om uit je bed te stappen dezelfde ruimte die je gebruikt om in het bad te stappen. 

- In dit concept heb je in principe elke voorziening maar één keer nodig en neemt het dus ook maar één maal ruimte in beslag. 

Zo is bijvoorbeeld een tweede toilet op de verdieping overbodig. 

- In de traditionele woning is het gebruikelijk voornamelijk overdag gebruik te maken van de begane grond en gedurende de 

nacht van de verdieping. Door het meervoudig gebruik in dit concept zal hierbij de bezetting niet meer afhankelijk zijn van een 

dagdeel 
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Het concept is in eerste instantie ontstaan uit behoefte aan 

flexibiliteit. Maar zoals bij alle dynamische ingrepen heeft de 

dynamiek hier tevens betrekking op functionaliteit en 

beleving. Doordat de functies naar de gebruikers toe 

bewegen in plaats van andersom wordt deze activiteit 

overgenomen door het gebouw zelf. Hoewel dit geen 

uitgangspunt is voor de dynamica levert dit wel een 

toegevoegde waarde op in de zin van comfort. Vooral als de 

gebruikers minder valide mensen betreft. Zoals in de villa 

van Rem Koolhaas kunnen de mobiele voorzieningen in 

deze woning voor deze doelgroep een uitkomst bieden. Dit 

concept zorgt voor gelijke omstandigheden als die van een 

gelijkvloerse woning en daarnaast voor minimale 

bewegingfrequenties. In de praktijk kan dit betekenen dat 

minder valide mensen langer zelfstandig kunnen blijven 

wonen. De woning is hierdoor tevens als 

levensloopbestendig te bestempelen. Door de beperkte 

afmetingen van de woning is het bovendien heel goed 

denkbaar dat deze woning in centra van steden in te passen 

is. Dit biedt de minder va.lide dus tevens de mogelijkheid 
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dicht bij de openbare voorzieningen te wonen. 

Om dit liftconcept mogelijk te maken zal de woning gevormd 

worden door het stapelen van gelijke verdiepingen. Door een 

systematische aanpak van deze verdiepingen wordt het 

mogelijk eenvoudig een verdieping toe te voegen of weg te 

halen. Dit zorgt ervoor dat de ruimtebehoefte makkelijk kan 

worden aangepast en kan meegroeien of krimpen. Als men als 

starters een dergelijke woning aanschaft zal men in eerste 

instantie voldoende ruimte hebben met 2 verdiepingen. Op het 

moment dat er een kind komt kan er simpelweg een verdieping 

worden bijgezet. Later als de kinderen het huis uitgaan en de 

woning overbodig groot wordt kunnen er vervolgens weer 

verdiepingen worden weggehaald. De verdiepingen kunnen dan 

in principe met de kinderen meeverhuizen en zo op een andere 

plaats weer een nieuwe woning vormen. Doordat de 

verdiepingen afzonderlijk makkelijk te verplaatsen zijn is het 

geheel dit automatisch ook. Als men door omstandigheden 

genoodzaakt is te verhuizen dan kan de gehele woning in 

potentie meeverhuizen. 
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Wanneer we onze traditionele gevels analyseren kunnen we 

zien dat ze normaal gesproken zijn opgebouwd uit 

metselwerk en ramen. Ondanks dat we kunnen variëren in 

de samenstelling en compositie van deze twee, blijft het wel 

altijd bij dit principe. Vaak hebben de gebruikers van de 

traditionele woningen de wens voor een volledi9 

transparante gevel. Dit kan zorgen voor veel daglicht in de 

woning en voorziet de gebruikers van een uitzicht op hun 

tuin. Om deze wens zo goed mogelijk te vervullen worden er 

in de praktijk vaak tuindeuren aangebracht. Deze tuindeuren 

zorgen dan voor een connectie tussen de woonkamer van 

de woning en de tuin en worden dan beschouwd als de 

ultieme oplossing. Maar ondanks dat de oorspronkelijke 

wens maximale transparantie is zijn deze gevels met de 

tuindeuren vaak alsnog meer gesloten dan open. En hoe zit 

het dan in de andere ruimtes in de woning? Gelden voor 

deze ruimtes andere behoeftes met betrekking tot licht en 

uitzicht? Bijvoorbeeld op het moment dat een slaapkamer als 

studiekamer wordt gebruikt zijn deze wensen waarschijnlijk 

niet anders. 
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De reden van deze bouwwijze heeft van doen met traditionele 

bouwtechniek en energiebesparing. Omdat de warmte-iso'latie 

van glas kleiner is dan die van de spouwmuur met isolatie, 

beschouwen we grote glasoppervlakken als bron van 

energieverlies. Vanuit dit oogpunt word in de ontwerpfase 

gestreefd naar het positioneren van minder belangrijke "buffer"

ruimtes met kleine glasoppervlakten op het noorden en 

verblijfsruimtes met grote glasoppervlakten op het zuiden. Deze 

argumenten hebben ervoor gezorgd dat we van oudsher gevels 

opbouwen zoals te zien is op de nevenstaande afbeeldingen. 

Hierdoor zijn deze gevels als het ware een resultaat van een 

compromis tussen de gebruikswensen van de bewoners en wat 

verstandig is om te maken. Ondanks dat de glastechniek zich 

sterk ontwikkeld heeft, en deze argumenten inmiddels min of 

meer achterhaald zijn, is het nog steeds gebruikelijk om 

dergelijke gevels te maken. 
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Zoals al in de analyse van de traditionele woning is 

beschreven vragen verschillende activiteiten om 

verschillende omstandigheden. Het concept van de 

dynamische platformen zorgt ervoor dat de voorzieningen 

die nodig zijn voor een bepaalde activiteit aanwezig zijn in de 

ruimte. Maar behalve deze voorzieningen worden de 

omstandigheden in een ruimte tevens bepaald door factoren 

als afmetingen, vorm, kleur en transparantie van een ruimte. 

AI deze factoren hebben betrekking op de grenzen van deze 

ruimte. In plaats van de compromis oplossing die we nu vaak 

gebruiken voor deze grenzen gebruiken, zou het voor 

bewoners wenselijk zijn meer mogelijkheden te krijgen om 

deze grenzen te benvloeden. In navolging van het 

voorgaande concept is in het nevenstaand model dynamica 

ingezet om ook in dit opzicht meer flexibiliteit te bereiken. 
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Het schematische model van een woning op de volgende 

pagina's bestaat uit drie verdiepingen waarbij elke verdieping 

één ruimte bevat. Om elke verdieping zijn twee ringbanen met 

mobiele wanden aangebracht. Elke ringbaan bevat een 

transparante Ilaag en gesloten laag welke elk de helft van de 

cirkelvormige plattegrond omvatten. Door een ruimte te 

reserveren tussen de twee ringbanen ontstaat er een buffer

ruimte wellke op verschillende manier benut kan worden. Door 

ervoor te zorgen dat deze 4 lagen onafhankelijk van elkaar om 

de ruimte kunnen draaien wordt het in elke ruimte mogelijk de 

omstandigheden te variëren. Afhankelijk van de activiteit die 

zich in een ruimte afspeert kan de bewoner kiezen voor een 

geheel open, gesloten of transparante setting. Naast het 

gebruikersgemak welke deze keuzemogelijkheden opleveren 

kan deze gevel zorgen voor een reductie van het 

energiegebruik. Door de 4 lagen slim te positioneren kan het 

benutten van passieve zonne-energie geoptimaliseerd worden. 
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SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN EEr-

WONING MET FLEX BE E WANDE 

IN GESLOTEN ïïlN 

In veel woningen is gedurende een groot deel van de dag niemand thuis. In wintertijd zal de woning zich dan in een gesloten 

setting bevinden zodat er rondom elke ruimte zich een dubbele isolatie laag bevindt. Op het moment dat het een mooie 

winterdag wordt waarbij de zon begint te schijnen wordt de buitenste transparante laag automatisch naar de zon toe gedraaid. 

Op die manier kan de woning alvast profiteren van de warmte. Doordat de buitenste gesloten laag meedraait bevindt deze zich 

dan automatisch aan de koude schaduwzijde waardoor aan die zijde van de woning een dubbele isolatielaag ontstaat met 

daartussen een "buffer"-ruimte. 
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5 HEM TISCHE VODRSTEL ING VAN EEN 

ONING MET FLE IBELE WANDE 

TRANSPARANTE SETTING 

Als de mensen dan vervolgens in een dergelijke situatie thuis komen zal er behoefte ontstaan aan daglicht. Op dat moment 

kunnen de lagen in de binnenste ring gelijk worden gedraaid aan de lagen in de buitenste ring. Met de dubbele transparante laag 

en daartussen een bufferruimte ontstaat er dan een tweede huid principe welke ten allen tijde optimaal zongericht kan zijn. 
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SCHEMATISCHE VDORSTELLING VAN EEN 

WONING MET FLEXISELE WAND N 

IN OPEN SETTI G 

GERICHT NAAR DE ZO Cl 

In een lentesituatie met een temperatuur die gestegen is naar een aangenaam niveau, kunnen vervolgens de transparante lagen 
gelijk worden gedraaid met de gesloten lagen. Op die manier wordt een binnensituatie getransformeerd naar een buitensituatie 
en wordt het mogellijk om in de woning zelf van de zon te genieten. Het openen van de woning voorkomt bovendien het 
opwarmen van de woning (broeikas-effect) en maakt koeling verder overbodig. 
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SCHEM T SCHE VOO STELLING VAN EEN 

ING MET F"LE fBELE ANDE 

OPEN SETTI G 

GERICHT VAN DE ZON AF 

In een zomersituatie waarbij het eigenlijk te warm wordt om in de zon te zitten kunnen alle wanden naar de zon toe worden 
gedraaid. De woning is dan nog steeds in een open setting alleen dan volledig in de schaduw. 
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De dynamica in dit model voorziet in een principieel betere 

oplossing in het vraagstuk met betrekking tot het benutten 

van passieve zonne-energie. Het feit dat deze energie gratis 

is maakt het interessant voor iedereen. Echter bij dit model 

dient wel in acht te worden genomen dat de energie die het 

kost om de wanden te verplaatsen lager blijft dan de energie 

die het oplevert. Het een en ander hangt af van hoe de 

wanden worden aangedreven. Men zou hierbij kunnen 

denken aan het handmatig verplaatsen van de wanden of 

het gebruik van actieve zonne-energie (zonnepanelen). 

Naast deze argumenten vanuit milieu oogpunt voorziet de 

dynamica in dit model de bewoner met meer comfort en 

flexibiliteit. De bewoner kan nu afhankelijk van de activiteit 

en zijn persoonlijke wensen de ruimte naar zijn hand zetten. 

Hij kan de omstandigheden beïnvloeden door de ruimte in 

transparante gesloten of open setting te plaatsen. Er is in dit 

model geen sprake meer van een compromis zoals in de 

traditionele woningbouw het geval is. 
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Het liftconcept en het wandconcept tonen elk op een ander veld aan dat toegepaste dynamica een aantoonbare meerwaarde kan 

betekenen in de woningbouw. De volgende logische stap was het trachten deze twee theoretische modellen te verenigen in één 

tastbaar plan. Omdat elk gezin verschilt in samenstelling en manier van leven is er om dit plan uiteindelijk goed te kunnen 

concretiseren eerst fictieve doelgroep voor de woning geformuleerd. Voor dit plan is uitgegaan van een gemiddeld gezin in de 

voligende samenstelling: 

- Een baby van 1 jaar oud 

-Een kleuter die net is begonnen met school 

-Een moeder die huishouden verzorgt en thuis een administratieve deeltij,dbaan heeft. 

-Een vader die een voltijd baan heeft 
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Uitgaande van deze samenstelling 

van het gezin is als eerste 

bepaald welke voorzieningen zij 

waarschijnlijk prefereren te 

mobiJiseren . Naast het toilet- , bad

en ontsluitingsplatform welke ten 

allen tijde die eerste drie platforms 

beslaan is er gekozen voor de 

volgende voorzieningen: 
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Dit platform is voorzien van 

magnetron, koelkast, koffie

zetapparaat, kast, fruitschaal.ln dit 

plan zijn de enkelvoudig te gebruiken 

slaapkamers uit de traditionele woning 

vervangen door meervoudig te 

gebruiken private ruimtes. Met andere 

woorden is de slaapkamer niet alleen 

maar een plek waar je slaapt, maar 

ook de plek waar gewerkt of juist 

ontspannen wordt. In tegenstelling tot 

de traditionele slaapkamer zal er in 

een dergelijke private ruimte 

afhankelijk van deze activiteiten 

behoefte ontstaan aan een hapje en 

drankje. Op het moment dat de vrouw 

haar private ruimte overdag gebruikt 

als werkruimte bestaat er de 

mogelijkheid deze mobiele pantry bij 

de kamer te voegen en is bijvoorbeeld 

een kop koffie binnen handbereik. 
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Een platform welke is uitgerust 

met verschillende benodigdheden 

voor de baby zoals 

verschoningsspullen, speelgoed 

en kinderbox. De box is los en kan 

overal in de kamer worden 

neergezet. Als de box weg is kan 

het blad gebruikt worden om het 

kind te verschonen. 
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Het verzorgen van een pasgeboren baby bestaat uit activiteiten zoals verschonen, voeden en toezicht houden. Deze activiteiten 

herhalen zich een aantal keer gedurende de hele dag. Hoewel het verzorgen van de baby op zich niet gezien wordt als een 

onaangename activiteit komen deze activiteiten niet altijd gelegen. Bijvoorbeeld in het geval als de baby's nachts huilend wakker 

wordt en gevoed dient te worden. In de traditionele woning betekent dit dat één van de ouders op moet staan, eerst moet gaan 

kijken wat er aan de hand is in de babykamer, vervolgens een fles moet gaan klaar maken in de keuken en vervolgens weer terug 

moet om de baby te voeden . In dit concept is het mogelijk de baby met benodigdheden en het keukenplatform naar de private 

ruimte van de ouders toe te bewegen, waardoor de ouder niet meer heel huis hoeft te doorkruisen. Overdag maakt het 

babyplatform het mogelijk toezicht te houden op de baby onafhankelijk van de plaats en activiteit van de ouders. Of een ouder nu 

aan het werk is in de private ruimte of eten aan het koken is in de gemeenschappelijke ruimte, de baby en benodigdheden 

verhuizen gewoon mee. 
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Een platform welke naar wens van 

de gebruiker kan worden uitgerust 

met verschillende multimedia- en 

amusementsvoorzieningen zoals 

televisie, dvd-recorder, stereo-

installatie en spelcomputer. 

Daarlangs is er op dit platform 

opslagrnogelijkheid voor 

bijbehorende zaken als dvd's, 

spellen, boeken en tijdschriften. 
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In een traditionele woning is het nu vaak zo dat het grote beeldscherm inclusief de dvd-speler zich in de woonkamer bevindt. 

Op het moment dat bijvoorbeeld de kleuter van het gezin een dvd wil bekijken is hij als het ware genoodzaakt dit te doen in de 

huiskamer. Als de ouders op dat zelfde moment visite ontvangen is dit voor beide partijen niet erg handig. Door dit platform 

kunnen deze voorzieningen op meerdere plaatsen worden ingezet en ontstaat er een keuze voor de gebruikers in welke 

omstandigheden men gebruik wil maken van deze voorzieningen. Men kan nu kiezen om alleen een dvd te bekijken vanaf groot 

beeldscherm in je private ruimte vanuit bed, of in een andere geval met heel de familie vanaf de bank in de 

gemeenschappelijke ruimte. 
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Door het mobiliseren van deze voorzieningen zal het gezin in 

deze woning op een andere manier de ruimte gaan 

gebruiken als in een traditionele woning Het hierop volgende 

fictieve scenario, op basis van verschillende 

sleutelmomenten gedurende de dag, verschaft inzicht in hoe 

een gezin om zou kunnen gaan met de mobiele 

voorzieningen. Uitgangspunt voor dit scenario zijn de 

hiervoor bepaalde doelgroep en hun waarschijnlijke keuze 

voor gemobiliseerde voorzieningen. 

07.30 I Opstaan ... 

Rond half acht 's morgens begint het ochtendritueel. Op dat 

moment wordt de baby wakker en dient hij of zij verschoont 

te worden. Het babyplatform wordt naar de kamer van de 

ouders gehaald waar ma de baby verschoont. Daarna wordt 

de fles gegeven en hiervoor wordt ook het keukenplatform 

naar de kamer gehaald. Als dit vervolgens allemaal gedaan 

is gaat de baby terug in de box en gaat ma zelf haar toilet 

maken. Ze laat hiervoor het toiletplatform en het 
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badplatform naar de haar kamer toe Ikomen. Als ma haar toilet 

heeft gemaakt is het tijd de kleuter te wekken. Ze neemt 

hiervoor het toiletplatform naar de kamer van de kleuter zodat 

deze eventueel hier gelijk gebruik kan maken van het toilet. 

Terwijl ma de kleuter aankleedt word pa wakker en begint zijn 

toilet te maken hij haalt hiervoor het toiletplatform naar zijn 

kamer (badplatform is nog op de kamer). Als ma klaar is met 

het verzorgen de kleuter gaan ze met zijn tweeën naar de 

gemeenschappelijke ruimte met het transportplatform. Als pa 

dan ook klaar is neemt hij het toiletplatform naar beneden. 

08.30 I Ontbijten ... 

In de gemeenschappelijke ruimte kan dan vervolgens 

gezamen lijk ontbeten worden. Hiervoor wordt dus het 

keukenplatform naar beneden gehaald. Als iedereen ontbeten 

heeft gaat pa naar zijn werk en brengt ma de kleuter naar 

school. Ze pakken hierbij om beurten het transport platform 

naar buiten. Terwijl men staat te wachten in de transportlift kan 

men de jas daar van de kapstok pakken en aantrekken. 
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10.00 I Huishouden ... 

Als ma terug komt van school begint ze met het huishouden. 

Ze neemt hiervoor het transportplatform naar de 2e 

verdieping waar de wasmachine droger en strijkplank zijn 

opgeslagen. Ma haal,t vervolgens het multimediaplatform 

naar boven en begint daar met strijken terwijl ze op de 

achtergrond het nieuws volgt op de TV. 

13.00 I Thuis werken ... 

Na de lunch gaat ma 's middags aan het werk. Hiervoor is op 

1 e verdieping een werkplek ingericht. Ze haalt hierbij het 

keukenplatform en het multimediaplatform naar haar 

werkplek toe zodat ze tijdens haar werkzaamheden kan 

luisteren naar de radio en zichzelf kan voorzien van een 

kopje koffie. Rond 4 uur s'middags gaat ma de kleuter 

ophalen van school. Eenmaal thuis gekomen gaat de kleuter 

spelen in zijn eigen ruimte en gaat ma nog even aan het 

werk. 

18.00 I Diner ... 

Op het einde van de middag stuurt ma het badplatform naar de 

ruimte van de kleuter. Als de kleuter eenmaal in bad zit stuurt 

ze het badplatform en het keukenplatform naar de 

gemeenschappelijke ruimte waarna zij zelf daar ook naar 

toegaat met de transportim. Terwijl ze toezicht houdt op de 

kleuter, die nog in bad aan het spelen is, begint ze daar alvast 

met het avondeten. Even later komt pa dan thuis van het werk. 

Tegen de tijd dat het eten dan bijna is gaat pa de kinderen 

hiervoor gereed maken. Eerst gaat hij de kleuter uit bad halen, 

afdrogen en aankleden in de ruimte van de klleuter. Daarna gaat 

hij naar de ruimte van de baby om die wakker te malken en 

eventueel te verschonen. Als iedereen dan gereed is begeeft hij 

zich samen met de kinderen naar de gemeenschappelijke 

ruimte. 
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19.00 I Ontspanning .... 

Na het diner wordt alles weer opgeruimd en is er tijd voor 

ontspanning. Pa en ma halen het multimedia platform naar 

de gemeenschappelijke ruimte. Pa gaat de krant lezen, ma 

speelt wat met de baby, en de kleuter maakt gebruik van de 

spelcomputer. 

20.00 I Visite .... 

Als rond 20.00 's avonds de kinderen naar bed zijn gebracht 

komt er nog visite voor de pa en ma. Als deze arriveren 

bellen ze aan. Pa kijkt vervolgens naar beneden om te kijken 

wie het is. Als hij ze heeft herkend stuurt hij het 

transportplatform naar beneden om ze binnen te laten. 

Vervolgens wordt de visite ontvangen in de 

gemeenschappelijke ruimte. Hier bevinden zich dan tevens 

het multimediaplatform voor wat achtergrondmuziek en het 

keukenplatform voor de versnaperingen. 
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23.00 I Naar bed gaan .... 

.Als de visite dan is vertrokken gaan pa en ma ook naar bed. Ze 

begeven zich hiervoor naar hun private ruimte. Voordat pa gaat 

slapen wil hij nog even in bad het nieuws kijken. Hij haalt 

hiervoor het badplatform en het multimediaplatform naar de 

eerste verdieping. Hier kunnen pa en ma dan allebei het nieuws 

kijken. Pa vanuit bad en ma vanuit bed. 
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Automatiseri ng 

Om te zorgen dat alle dynamische elementen in de woning 

op elkaar afgestemd worden zal de woning voorzien worden 

van een geautomatiseerd systeem. Vergelijkbare home 

management systems worden reeds al toegepast in 

zogenaamde domotica projecten. Deze projecten hebben 

doorgaans betrekking op de huisvesting van minder valide 

mensen met het doel deze mensen een zo'n onafhankelijk 

mogelijk bestaan te bieden. Deze systemen stellen mensen 

in staat om vanaf een terminal zaken te regelen zoals het 

bedienen van elektrische apparatuur, het aan en uitdoen van 

het licht, het bedienen van de CV installatie en het openen 

en sluiten van deuren en rolluiken. Een uitbreiding op een 

dergelijk systeem wordt in dit nieuwe concept 

verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de 

volgende zaken: 
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-Op het moment dat een gebruiker een verzoek plaatst voor een verplaatsing van een platform zorgt het systeem dat de 

segmentwanden een opening creëren om vervolgens de liften zelf te verplaatsen. Hiervoor controleert het systeem eerst of het 

loopvlak van de segmentwanden vrij is. 

-Het systeem moet in staat zijn platformen te blokkeren; het is bijvoorbeeld niet die bedoeling dat het keukenplatform zich 

verplaatst op het moment dat er gekookt wordt. 

-Het is in deze woning niet mogelijk om even naar boven te roepen om iemand te laten weten dat het eten klaar is. Om te 

voorkomen dat iemand zich dan alsnog naar boven moet bewegen om dit te laten weten kan men gebruik maken een 

intercomfunctie. Deze zelfde intercom kan dan tevens functioneren als babyfoon om toezicht te houden op de kinderen. 

-Indien privacy is gewenst in een bepaalde ruimte moet het systeem ervoor zorgen dat de ruimte kan worden afgesloten. In dit 

geval zal de deur van het transportplatform niet opengaan op een verdieping voordat de betreffende persoon hiervoor opdracht 

heeft gegeven. In een noodgeval vervalt deze functie. 

-Op het moment dat een ruimte niet gebruikt wordt bepaald het systeem de positie van de segmentwanden. Zaken als 

ventilatie, benutten van passieve zonne-energie, en het afdichten in geval van regen worden automatisch geregeld 

"'""""""'""'111 1I1If11 111111111 11 11' '1111111111111111111111111111111111 
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De platformen maken de verschil,lende huiselijke activiteiten 

onafhankelijk van een vaste plaats. Uit het voorafgaande 

blijkt dat dit enerzijds in functioneel opzicht voordelen 

oplevert. Anderzijds levert dit tegelijk een beperking op voor 

het ontwerp (Ook hier geldt dat een flexibele ingreep op een 

ander vlak juist infliexibiliteit veroorzaakt). De vaste verticale 

geleiding benodigd voor de platformen in samenspraak met 

het idee van het toevoegen of weghalen van verdiepingen, 

vraagt om een systematische opbouw van deze 

verdiepingen. De consequentie hiervan is dat alle ruimtes 

gelijk van vorm moeten worden en de ruimtelijke variatie 

hiermee in eerste instantie verloren gaat. De 

segmentwanden in dit project maken het mogelijk het 

karakter van deze gelijke ruimtes dusdanig te beïnvloeden 

dat er toch verschillende ruimtellijke ervaringen mogelijk zijn. 

In plaats van de wanden horizontaal om de woning te 

bewegen, zoals ,in het voorgaande schematische model, is 

er gekozen om dit verticaal per 

verdieping te bewerkstelligen. Hierbij zal gebruik worden 

gemaakt van het principe van segmentdeuren welke we 

normaal terug gesproken zien in de utiliteitsbouw. Bij het 

ontwerp zijn vorm, kleur, transparantie en positie van de 

segmentwanden ingezet om verschillende sferen te creëren. Er 

is gekozen de buitenste laag transparant en bol van vorm te 

maken en de binnenste laag gesloten er recht van vorm. Door 

te variëren in de posities van beide lagen kan de feeling van de 

ruimte worden beïnvloed. Er kan gekozen worden voor een 

intieme, warme sfeer in de gesloten setting of voor een lichte, 

open en ruimtelijke sfeer in de transparante setting en 

vanzelfsprekend alles wat daartussen in ligt. De gebruiker kan 

nu afhankelijk van zi,jn activiteit, het weer en persoonlijke 

voorkeuren de omstandigheden in de ruimte aanpassen. 

Doordat de binnenste laag recht van vorm is en de buitenste 

bol, ontstaat er een ruimte tussen deze twee lagen. Naast de 

esthetische argumenten die hier aan ten grondslag liggen, 

wordt hierdoor tevens een bufferruimte gecreëerd. Dit. 
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betekent dat de woning in bouwfysisch opzicht kan blijven 

functioneren zoals het schematische model. Het verticaal 

bewegen van de segmentwanden in plaats van horizontaal, 

levert daarnaast nog twee voordelen op. Ten eerste vormt 

de transparante laag in open toestand gelijk een balustrade 

voor de ruimte. Ten tweede kan de dichte laag tevens 

gebruikt worden als sluitmechanisme voor de openingen in 

de vloeren die nodig zijn om het transport van de platformen 

mogelijk te maken. Door ervoor te zorgen dat deze dichte 

segmentdelen mandragend zi1n wordt het mogelijk ook deze 

ruimte te betreden. Hierdoor gaat er geen 'schacht'-ruimte 

verloren en kan de ruimte optimaal benut worden. 

Gedurende de dag zullen de dichte segmentwanden 

doorgaans zoveel mogelijk in de vloeren worden gestald. 

Hierdoor neemt de verdieping automatisch een ruimtelijke 

vorm aan. Doordat beide zijkanten van vloer tot plafond 

transparant zijn zal de ruimte groter aandoen dan hij in 

werkelijkheid is. Dit gevoel is verder versterkt door de ronde 

,11111f! Ir 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

vormgeving van het geheel (N.B. een ruimte van dezelfde 

proporties vormgegeven als een doos zal kleiner aandoen). 

De ruimte in deze toestand kan ervaren worden als een soort 

cocon. Deze vormgeving is bewust doorgezet in de kolommen 

van de ruimte. Naast hun constructieve functie hebben deze 

kolommen tevens de taak de platformen te geleiden. De 

bijbehorende installatie technische benodigdheden worden in 

de kolommen weggewerkt. Dit voorkomt een veelvoud aan 

technische detailleringen wat gezien de woonfunctie en de 

afmetingen van de ruimte een drukte kan veroorzaken welke 

niet is gewenst. Er gebeurd tenslotte al veel in een relatief 

kleine ruimte ten gevolge van de dynamica van 

segmentwanden en platformen. De ronde vormgeving op 

zichzelf heeft hier ook een positieve invloed op. Het voorkomt 

hoekoplossingen met bijbehorende 'vervelende' gevolgen als 

naden, afwerklatten en regelwerkjes met gipsplaten welke in de 

traditionele bouw vaak niet te voorkomen zijn voor een goede 

afwerking. Wat rest is een relatief rustige ruimte met een 

beperkt aantal zichtbare details. Dit zal de woonsfeer ten 
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goede komen. Om deze rust door te zetten in het interieur 

van het gebouw is getracht dezelfde ronde vormgeving in te 

zetten voor de 'inbouwkasten' in de twee dichte kopse 

kanten van de verdieping. Dit is de enige plaats waar in de 

woning opbergruimte gerealiseerd kan worden en moet 

derhalve goed benut worden. Er is hiervoor een kastenwand 

ontwikkeld die onderdeel uitmaakt van de verdieping, waarin 

naar behoefte meerdere kleine kasten kunnen worden 

opgenomen. Tussen deze kasten in kan de gebogen wand 

doorgang vinden. Op deze manier wordt voorkomen dat 

bewoners deze ruimte geheel opvullen met losse kasten 

waardoor er een rommelig geheel ontstaat en de 

ruimtelijkheid negatief wordt beïnvloed. Het is hierbij de 

bedoeling dat alle 'vaste' voorzieningen zoals wasmachines, 

drogers, meterkasten, wastafels en het overige gedeelte van 

de keuken een plaats vinden in één van deze wanden. 

Tevens kan er bijvoorbeeld een bureaufunctie in de wand 

worden opgenomen. De bewoners moeten binnen dit 

systeem zelf kunnen kiezen waar ze de voorzieningen willen 

plaatsen en hoe een dergelijke 

wand eruit komt te zien. Doordat deze kasten voorzien in alle 

opbergruimte blijft de rest van ruimte over voor de overige 

gedeelte van het interieur. Deze bestaat dan enkel nog uit zit

en slaapmogelijkheden. Het is hierbij de bedoeling dat het 

interieur gaat functioneren zoals de ruimte zelf. Deze 

voorzieningen behoeven dus geen vaste positie te hebben in de 

ruimte en moeten meervoudig te gebruiken zijn. Zo is 

bijvoorbeeld een bed niet alleen een plek om in te slapen maar 

tevens een loungebank en zijn de stoelen aan de eettafel 

tevens geschikt om de hele avond voor de televisie te blijven 

hangen. 

Vanuit het oogpunt van de rechtlijnige bewegingen van de 

platformen ligt de vorm van de kolommen niet voor de hand. 

Omdat de koiommen van aanzienlijke omvang moeten worden 

in verband met de installatietechnische voorzieningen is de 

ronde vormgeving hier toch doorgezet. Naast het uitgangspunt 

van het voorkomen van een overdaad aan details krijgen de 

kolommen hierdoor een meer vriendelijke 
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aanblik. De kolommen lopen vloeiend over in de liggers en 

vormen op die manier een stabiel portaal. Er is gekozen ook 

de liggers in het zicht te laten en de vloer en plafondplaten 

hiertussen te laten vallen. Op deze manier kan de holle 

ruimte in de constructie gebruikt worden voor het wegwerken 

van installaties zoals armaturen en convectoren en de 

aansluitingen hiervan. Door de continuïteit van de 

constructie is af te lezen dat deze onderdeel uitmaakt van de 

verdieping. Het gevolg hiervan is dat de platformen 

autonome objecten vormen. Door de tegenstelling tussen de 

vormgeving van de kolommen en de dynamica van de 

platformen wordt de illusie gewekt dat deze zweven. Deze 

ervaring van zweven wordt benadrukt door de dynamische 

mogelijkheden van deze platformen. Bovendien draagt dit bij 

aan het behouden van de transparantie in de zijkanten op 

het moment dat een platform zich in een ruimte bevindt. Om 

dit zo sterk mogelijk te maken is er een ruimte gelaten 

tussen de kolommen en de platformen zelf. De platformen 

bestaan derhalve uit een drie dimensionaal buizenframe 

welke aan beide zijdes, boven en onder, enkel is 
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verbonden met de kolom via een holle buis. Door dit holle frame 

zullen de benodigde installatietechnische voorzieningen 

(waterleiding, riolering, elektriciteit) worden geleid. De hoeken 

van het frame afgerond om deze insta.llaties een vloeiende 

doorgang te laten maken. Het systeem van dit frame wordt 

gebruikt voor alle platformen. Afhankelijk van de functie van het 

platform kan het frame verschillende afmetingen aannemen en 

op verschillende manieren worden ingevuld. 
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Door het kader van beschikbare ruimte en de gekozen 

samenwerking tussen de segmentdeuren en de platformen, is 

de positie van de platformen aan de buitenzijdes van de 

verdiepingen vastgelegd. Een gevolg hiervan is dat al'le 

dynamica zich gaat afspelen in de gevels van het gebouwen 

op die manier te ervaren is voor de buitenwereld. Ondanks de 

uniformitei,t van de verdiepingen geeft dit het individu de 

mogelijkheid zich te onderscheiden . Het gebruiken van de 

dynamica gaat de identitei,t van de gebruiker weerspiegelen . 

Zo zal een gesloten type die gesteld is op zijn privacy zich 

afsluiten van de straat door de dichte segmentdelen 

gedurende de dag (gedeeltelijk) gesloten te houden. Een open 

type zal' ju ist deze dichte delen zoveel mogelijk parkeren in de 

vloeren en op die manier onderdeel uit maken van de 

openbare ruimte. Hoe dan ook zal de dynamica de 

aanwezigheid van mensen in de woning verraden. Er ontstaat 

een interactieve werking tussen de openbare ruimte en het 

leven in de woning. Deze twee kunnen elkaar op een positieve 

manier beïnvloeden. Van een quote als 'saai en doods' of een 

term als 'slaapstad' kan hier geen sprake meer zijn. 

Het schakelen van de verdiepingen is noodzakelijk om ook in 

stedenbouwkundig opzicht zuinig om te springen met de ruimte. 

Wisselende samensteningen van bewoners zal een variatie 

opleveren in aantal verdiepingen per woning. Het kan dus 

voorkomen dat een verdieping aan de bovenzijde vrij komt te 

staan. De verdieping moet derhalve op zichzelf kunnen staan 

en daarnaast onderdeel uit kunnen maken van een geheel. Er 

is gekozen de de overgangen tussen de woningen af te werken 

met hetzelfde materiaal, structuur en positie van de dichte 

segmentwanden. Tijdens het horizontaal schakelen van 

verdiepingen ontstaat er zo de typologie van een doorgaande 

holle koker. Doordat de overgangen terugljggend zijn blijven de 

woningen tegelijkertijd afzonderl i~k herkenbaar. Door het 

schakelen ontstaat er een continuïteit in het totaalbeeld en 

vormen de geschakelde woningen één geheel. Op het moment 

dat er geen sprake is van horizontale schakeling wordt er in de 

kopse kant aan de buitenzijde van de verdieping een wand 

aangebracht. 
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Door deze wand terug liggend te plaatsen btijft het idee van 

holle koker gewaarborgd. Deze koker wordt onderbroken 

door de buitenste portalen van de verdiepingen welke de 

hoofd draagconstructie vormen. Tussen deze kolommen 

wordt een doorgaande transparante schil gerealiseerd. De 

binnenste kolommen vallen hierbij terug ten opzichte van 

deze schil. Dit zorgt ervoor dat deze portalen niet overbodig 

groot worden en versterkt de transparantie van de schil. 

Omdat de transparante schil niet door de portalen heen kan 

snijden, wat het geval zou zjjn bij een schil uit één geheel , 

steken de geleidingen per segment door ten op zichtte van 

de binnenste kolommen. Bovendien biedt dit de gebruikers 

de mogelijkheid bij elk platform te kiezen voor een andere 

achtergrond. Door het materiaalgebruik bij deze geleidingen 

te minimaliseren en ook de tussenliggende ruimte te vullen 

met glas wordt maximale transparantie bereikt. 

Om de woning te kunnen betreden zal deze zich naar het 

maaiveldniveau moeten kunnen bewegen. Aangezien de meest 

logische plek voor dit platform in het midden is zullen ook de 

geleidingen van dit platform worden doorgezet tot op het 

maaiveld. Deze geleidingen zijn recht van vorm waardoor ze 

een uitzondering vormen op de overige kolommen. Hierdoor 

wordt de positie van de entree aangegeven. Op het moment dat 

een bezoeker zich aandient bij de woning kan hij dit aangeven 

door simpelweg aan te bellen. In verband met de veHigheid zal 

deze bel zich voor het gebouw bevinden, uit de buurt van een 

eventueel naar beneden komend platform. Als een bezoeker 

zich heeft gemeld kan de bewoner eerst naar beneden kijken 

met wie hij van doen heeft. Hierna zijn er twee mogelijke 

scenario's. Als de bezoeker een bekende betreft kan de 

bewoner de transportlift naar beneden sturen om deze op te 

halen. In het geval dat het een onbekende betreft zal de 

bewoner zelf met de transportlift mee naar beneden gaan. 

Doordat de transportlift aan de voorzijde open is gelaten kan er 

zo op maaiveld met de bezoeker gecommuniceerd worden. 
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De techniek benodigd voor het realiseren van dit concept lijkt 

in eerste instantie misschien voor de hand te liggen. Echter 

het toepassen en combineren van deze technieken in deze 

configuratie levert een aantal problemen op welke niet in de 

traditionele bouw zijn terug te vinden. In de hierop volgende 

alinea's zijn deze problemen uiteen gezet en worden er 

principe oplossingen aangedragen. 

Kruisen van geleidingen en aandrijvingen 

In de woning moeten de platformen en de segmentwanden 

met elkaar samenwerken. Beide dynamische elementen 

worden reeds al toegepast in de bouw. Doordat deze 

elementen elkaar kruisen levert dit een probleem op wat niet 

met de traditionele techniek van beide elementen is op te 

lossen. In de huidige bouw worden deze dynamische 

elementen in beweging gezet door middel van een 

staaldraad welke is aangesloten op een aandrijving. Een 

geleiding zorgt ervoor dat de dynamische elementen de 
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juiste baan volgen. Doordat het in dit project de bedoeling is dat 

deze dynamische elementen ten allen tijde onafhankellijk van 

elkaar kunnen bewegen doen er zich twee problemen voor. Op 

het moment dat een platform zich op een bepaalde verdieping 

bevindt en dus door de staaldraad is verbonden met de 

bovenliggende aandrijving is het niet meer mogelijk op 

bovenliggende verdiepingen de segmentwanden vrij te 

bewegen (zie de rode lijnen op afbeeldingen op de volgende 

pagina). Om de onafhankelijke beweging van de 

segmentwanden hier mogelijk te maken moet de geleiding van 

segmentwanden of de geleiding van de platformen worden 

onderbroken en moet de staaldraad verdwijnen. Deze 

problemen zijn op de volgende afbeeldingen in kaart gebracht 

en doen zich ook omgekeerd voor. De enige manier om dit 

probleem op te lossen is om te kiezen voor een andere manier 

van aandrijving voor één van de twee dynamische elementen 

waardoor er een staaldraad komt te vervallen. 
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SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN MOGELI..JKE ONTMOETINGEN TUSSEN SEGMENTDEUREN EN MOBIELE PLATFORMEN 

TER 'HOOGTE VAN EEN VERDIEPINGSVLOER. OP HET MOMENT DAT EEN PLATFORM (GROEN) ZICH OP EEN LAGER 

GELEGEN VERDIEPING BEVINDT DAN VERSPERT DE GELEIDING (GRI..JS) EN DE AANDRI..JFKABEL (ROOD) VAN DIT 

PLATFORM DE WEG VAN DE SEGMENTDEUREN (LINKER AFBEELDING) OF OMGEKEERD VERSPERT DE GELEIDING EN 

AANDRI..JVING VAN DE SEGMENTDEUREN DE WEG VOOR DE LIFTEN (RECHTER AFBEELDING) 
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De eerste voor de hand liggende mogelijkheid hierbij is het 

plaatsen van de aandrijving op het dynamische element zelf. 

Deze aandrijving zou zich dan vast moeten kunnen klampen 

op een geleiding en in staat moeten zijn zich op die manier 

voort te bewegen. Omdat een dergelijke aandrijving 

logischerwijs moeilijk in een segmentdeel te plaatsen is komt 

men automatisch uit bij het platform. Echter het bezwaar 

hierbij is dat elk platform moet worden uitgerust met een 

machineruimte. Behalve het feit dat dit 6 zwaardere 

aandrijvingen (de aandrijvingen moeten ook hun eigen 

gewicht verplaatsen) betekent, nemen deze machines ruimte 

in beslag en hebben ze tevens een negatieve invloed op het 

uiterlijk van de platformen die een open karakter zouden 

moeten hebben. Deze zouden dan een massievere 

uitstraling krijgen, waardoor het idee van een platform 

verloren gaat. 

Naar aanleiding van deze bezwaren is er alsnog naar een 

alternatief gezocht waarbij maar één aandrijving nodig is. 

Deze is gevonden in de vorm van een tandwieloverbrenging 

waarbij verschillende tandwielen kunnen worden 
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aangesloten op één aandrijving en de vertanding kan worden 

aangebracht op het te verplaatsen onderdeel. Er is gekozen om 

dit principe aandrijving toe te passen op de segmentwanden 

omdat dit een aantal voordelen heeft. Ten eerste kunnen de 

tandwielen makkelijk worden verbonden met de aandrijving en 

kan de gehele installatie in de vloer worden weggewerkt. Ten 

tweede zijn de belastingen bij de segmentwanden klleiner 

waardoor deze meer geschikt is voor de tandwieloverbrenging. 

Ten derde kan hierdoor ook de aandrijving zelf lichter zijn. 
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installaties 

Nadat met deze nieuwe aandrijving voor de segmentdeuren 

het probleem van de kruisingen is opgelost, is het 

aansluitende probleem de aandrijving van de platformen in 

samenspraak met de afvoeren van de riolering. De 

voorzieningen op de platformen vragen om verschillende 

installatie-technische aansluitingen; elektriciteit, waterleiding 

en riolering. Doordat elektriciteit in elke conventionele lift al 

aanwezig is en de waterleiding simpelweg via flexibele 

slangen kan worden aangesloten ligt het grootste probleem 

in eerste instantie bij de riolering. In de traditionele bouw 

bestaat het rioleringsysteem uit een buizenstelsel van 

aanzienlijke afmetingen welke op basis van afloop het 

afvalwater afvoert. De dynamica van de platformen sluit dit 

conventionele systeem uit. Voor het realiseren van een 

aansluiting tussen de afvoeren op de platformen en de 

riolering zijn drie principe oplossingen denkbaar: 

- De afvoer op het platform wordt aangesloten op een 

opvangtank (zoals bij een caravan) welke zich op het 
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platform zelf bevindt. Om het moment dat het pl:atform zich op 

zijn laagste punt begeeft wordt er automatisch een verbinding 

tot stand gebracht met de riolering waardoor de tank kan 

worden geleegd. 

- De afvoer op het platform kan op elke verdieping een 

automatische verbinding maken met een standleiding. 

-De afvoer op het platform is verbonden met de riolering 

middels flexibele buizen. 

De eerste mogelijkheid zou wederom betekenen dat de 

platformen een niet gewenste massievere gedaante krijgen. De 

tweede optie is vanuit het oogpunt van ruimtegebruik het meest 

gunstig. De vraag bij deze optie is echter hoe een dergelijke 

verbinding automatisch tot stand kan worden gebracht 

(apparaat?) en tijdens dit proces toch water- en luchtdicht blijft. 

Naar aanleiding van de bovenstaande argumenten is er 

gekozen voor de laatste optie. 



AFBEELDING VAN DE 
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Dit is een reeds bestaande oplossing welke liftfabrikant Kone 

al heeft toegepast in de vorm van een toiletlift. De afvoeren 

en waterleiding van toilet en fontein zijn middels flexibele 

leidingen verbonden met de riolering. Tussen dit sanitair en 

de afvoer wordt een vermaal- en pompsysteem geplaatst. Dit 

systeem zorgt ervoor dat het afvalwater opgevoerd kan 

worden en heeft als voordeel dat de afvoerdiameter niet 

groter hoeft te zijn dan 32mm. Door de aansluiting van de 

flexibele leidingen met de riolering op de middelste 

verdieping te bewerkstelligen blijven de flexibele leidingen 

tijdens het verplaatsen van de lift altijd vrij hangen. 

Doordat deze lift geschikt is gemaakt voor plaatsing in 

bestaande woningen, waar doorgaans weinig ruimte ter 

beschikking is, is er getracht de afmetingen van de 

hefinstallatie zoveel mogelijk te beperken. Dit gegeven 

maakt deze hefinstallatie ook uitermate geschikt voor 

toepassing in het nieuwe concept. Zoals op de afbeeldingen 

op de vorige pagina is te zien is deze toiletlift aangedreven 

door een ketting. Deze ketting is loopt via de buitenkant van 

de geleiding van liftkooi naar een buismotor bovenin. 

1 .., 07 

Omdat erin dit project geen sprake is van een afgesloten 

schacht moeten de hefinstallatie en riolering samen worden 

weggewerkt in de kolommen. Zoals in de rest van het gebouw 

is ook bij de kolom gezocht naar een zo eenvoudig mogelijke 

oplossing met zo min mogelijk materialen . Door dit uitgangspunt 

is de constructie tevens als afwerking gebruikt. Aan de 

binnenkant van deze constructie is de geleiding aangebracht 

voor de platformen. De verbinding tussen het platform en de 

geleiding wordt gevormd door een holle buis welke precies in de 

geleidingsleuf valt. Door deze holle buis kan de verbinding 

gemaakt worden tussen de leidingen in het platformframe en 

de flexibele leidingen in de holle ruimte in de kolom. Deze 

verbinding zorgt vanzelfsprekend voor een verticale 

onderbreking in constructieve deel van de kolom. De binnen- en 

buitenzijde van de kolom zal worden verbonden middels een 

stalen verbinding aan één zijde van de holle ruimte. Op het 

moment dat er geen lift in de ruimte aanwezig is zal de sleuf in 

de constructie worden afgesloten middels een stalen 

afdekplaat. Op het moment dat een platform de ruimte betreedt. 
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wordt deze plaat automatisch opzij gedrukt. Als het platform 

de ruimte weer verlaat zorgt een veermechanisme ervoor dat 

de plaat de sleuf weer afdicht. Een stalen plaat welke 

verbonden is aan het platform zelf zorgt ervoor dat deze 

sleuf ook gesloten is op het moment dat het platform zich in 

de ruimte bevindt. Het eventuele onderhoud aan de 

hefinstallatie kan plaats vinden door de afdekplaat tijdelijk 

opzij te duwen op het moment dat er geen platform 

aanwezig is in de ruimte. 

Zoals eerder aangegeven zal de geleiding van de 

segmentdeuren onderbroken moeten worden om de 

platformen de mogelijkheid te bieden zich van verdieping 

naar verdieping te verplaatsen . Om de geleidingswielen van 

de segmentdeuren toch soepel langs deze sparingen te 

laten lopen zijn er aan een aparte afdekplaat, ter plaatse 

van de verdiepingsvloer, ondersteuningsplaatjes bevestigd 

welke deze sparingen opheffen. Op het moment dat een 

platform van verdieping wisselt schuiven deze 

ondersteuningsplaatjes automatisch mee opzij. 
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3D OVERZICHT VAN DE ONTMOETING TUSSEN SEGEMENTDEUREN EN PLATF"ORMEN. CM INZICHT TE VERSCHAF"F"EN IN 

DIT DETAIL IS DE CONSTRUCTIE TRANSPARANT WEERGEGEVEN. IN HET ROOD ZIET U EEN GEDEELTE VAN HET 

CONSTRUCTIEVE F"RAME _ VAN HET BADPLATF"ORM. IN HET LICHTGROEN IS DE GELEIDING DWEERGEGEVEN VAN 

HET PLATF"ORM EN DE AANDRI.JF"K~TTI. NG - . DOOR HET PLATF"ORMF"RAME WORDEN DE F"LEXIBELE LEIDINGEN _ IN 

DE KOLOM GELEID. IN DE KOLOM MAKEN DEZE LEIDINGEN EEN LUS EN WORDEN ZE VERBONDEN MET DE VASTE 

LEIDINGEN DIE ZICH IN DE VLOER BEVINDEN. DE SLEUF" IN DE CONSTRUCTIE WORD AF"GEDEKT DOOR EEN PLAAT 0 

TER PLAATSE VAN DE VERDIEPINGSVLOER ZIT EEN APARTE AF"DEKPLAAT MET STALEN STRIPPEN TER HOOGTE 

VAN DE GELEIDINGEN WELKE DE SPARINGEN OVERBRUGGEN. DEZE PLATEN WORDEN AUTOMATISCH OPZI.J 

GESCHOVEN DOOR EEN (VERDIEPINGSHOGE) PLAAT _ DIE AAN HET PLAT~ORM ZELF" VAST ZIT ALS DEZE EEN 

VERDIEPING BINNENKOMT. LINKS BOVEN ZIET U IN HET GROEN DE ASSEN EN TANDWIELEN _ WELKE DE 

AANDRI.JVING VAN DE SEGMENTWANDEN VERZORGEN. LINKS ZIET U DE DUBBELE LIGGER WELKE DE STABILITEIT VAN 

DE AF"ZONDERLI.JKE VERDIEPINGEN WAARBORGT. RECHTS IN HET BRUIN ZIET U HET KUNSTSTOF" AF"DEKPROF"IEL 

VOORZIEN VAN RUBBERS WELKE VOOR DE AF"DICHTING MOETEN ZORGEN. ZIE DE 'WAAIER' OM INZICHT TE KRI.JGEN 

WAT ER GEBEURD ALS EEN PLATF"ORM VAN VERDIE"PING WISSELT. 



Waterdichtheid transparante laag 

Segmentdeuren kennen we hoofdzakelijk van toepassingen 

in de utiliteitsbouw. Ze verzorgen in deze sector vaak een 

grote toegang tot een hal, bijvoorbeeld om de transport van 

een product van binnen naar buiten mogelijk te maken. Een 

dergelijke deur kent maar twee standen, open of dicht. 

Alleen in rechte verticalle toestand behoeft de deur een lucht 

en waterbestendige afdichting te bewerkstelligen. Door de 

gebogen vormgeving van de transparante laag in dit project 

zal dit traditionele systeem hier niet voldoen. De positie van 

het rotatiescharnier aan de binnenzijde van de segmenten 

zou er in gebogen toestand voor zorgen dat een gapend gat 

ontstaat tussen de segmenten aan de buitenzijde. Doordat 

de transparante laag in dit project in verschillende standen 

een waterdichte afdichting moet kunnen vormen is er 

gezocht naar een alternatief. 

Voor de kaders van de ruiten is er gekozen voor kunststof 

exfrusieprofielen. Doordat deze profielen geen koudebrug 

onderbrekingen behoeven kunnen deze kaders klein blijven. 

1 3 
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Bovendien is het gewicht van kunststof laag wat de verplaatsing van de segmentdeuren makkelijker maakt. De glasplaten zullen 

in de kaders worden gelijmd ( stucturaI glazing principe) zodat deze bijdragen aan de stabiliteit van het segment als geheel. Aan 

de onder kant van het segment heeft het profiel een holle zijde en aan de bovenkant een bolle zijde. Deze aansluiting maakt de 

rotatie tussen de segmenten in twee richtingen mogelijk en zorgt tegelijk onafhankelijk van de hoek tussen twee segmenten voor 

afwatering. Het water wat eventueel nog omhoog gestuwd wordt onder invloed van wind zal worden opgevangen door twee 

afdichtingrubbers. Het rotatiepunt van de segmenten ligt op het middelpunt van de bolle bovenkant van het profiel. Op dit punt 

wordt middels een as het wieltje in de geleiding verbonden met het segment. Middels een plaatje welke in een sponning in de 

profielen aan de kopse kanten van een segment valt, wordt de koppeling gemaakt tussen de segmenten. De naad tussen de 

segmenten en de geleiding zal worden afgedicht middels rubbers welke in de zijkant van de segmenten kunnen worden 

bevestigt. 

Toevoegen van verdiepingen 

Naar gelang de behoefte kan de woning worden uitgebreid door het toevoegen van verdiepingen. Om dit proces van uitbreiding 

zo eenvoudig mogelijk te kunnen bewerkstelligen is elke verdieping constructief zelfdragend. Doordat de afmetingen van de 

verdiepingen net te groot zijn voor het transsport over de weg zullen deze op het werk geassembleerd worden. Dit begint met 

het monteren van de stalen constructie. Deze constructie bestaat uit een frame van de rondgaande portalen met tussenliggende 

stalen koppelprofielen. AI deze onderdelen kunnen geprefabriceerd op de bouw worden aangeleverd. De portalen zullen hierbij 

dan al voorzien zijn van de benodigde geleidingen voor de platformen en segmentdeuren. Ook bij de constructie is getracht 

gebruik te maken van een minimaal aantal verschillende onderdelen. In verband met esthetische wensen in combinatie met een 

goede technische uitwerking is het echter onmogelijk gebleken om voor alle rondgaande portalen één standaard te ontwikkelen. 

Derhalve is er verschil gemaakt tussen de portalen van de verschillende verdiepingen. Het een en ander zal nader worden 

toegelicht aan de hand van de volgende details. 
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Toelichting Detail 3 

Met het uitgangspunt de ruimte onder de woningen zoveel mogelijk open te houden is ervoor gekozen alleen de buitenste 

portalen van de eerste verdieping te ondersteunen. Dit gebeurt middels portalen die bestaan uit twee kolommen en een ligger 

met een vorm die logischerwijs is afgeleid uit de bovenliggende constructie. Om de middelste twee portalen te ondersteunen 

loopt er derhalve een stalen ligger tussen de twee buitenste portalen. Om te voorkomen dat het vloerpakket daardoor 

overdreven dik wordt is deze ligger aan de onderzijde geplaatst. Door enkel een verbinding tussen het onderstel en de 

bovenliggende portalen te maken ter plaatse van deze ligger wordt de koudebrug geminimaliseerd (zie drsn. constructie vorige 

pagina). De positie van deze ligger is zo gekozen dat de verbinding er tevens voor zorgt dat de constructie wat extra vlees heeft 

om de assen van de tandwielaandrijving te kunnen dragen. Dit betekent automatisch ook dat deze liggers onder de vloer liggen 

waardoor ze nooit het zicht op de straat vanuit de woning ontnemen. Tussen de stalen liggers in, is deze sparing tussen 

onderstel en bovenliggende portalen verbreedt om de doorgang van het isolatiepakket te waarborgen (zie drsn. constructie 

vorige pagina). Een kunststof extrusieprofiel zal worden aangebracht aan de beide uiteindes het isolatiepakket. Dit profiel is 

voorzien van rubbers en verzorgt op die manier een thermische en esthetisch verantwoorde verbinding tussen het vaste 

isolatiepakket en de geïsoleerde segmentdeuren. 
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Toelichting detail 4 

De detaillering aan de bovenzijde is letterlijk een spiegeling van de detaillering aan de onderzijde. Men zou als het ware de 

onderste verdieping 180 graden om zijn lengte kunnen draaien om een bovenverdieping te verkrijgen. Om de systematiek zoveel 

mogelijk te handhaven is hier bewust naar toegewerkt. Bij deze spiegeling zijn de liggerelementen van het onderstel 

meegenomen. Aan de bovenzijde vormen deze liggers de ondersteuning vah een kunststof dakplaat. De balling van de ligger 

zorgt hierbij automatisch voor een goede afwatering. De dakplaat overlapt het horizontale gedeelte van de bovenste 

segmentwanden waardoor hier vochtproblemen worden voorkomen zonder uitzonderingen te maken in de detaillering. Het 

overlappende gedeelte is transparant om ook hier zoveel mogelijk daglicht en uitzicht in de woning te bewaren. Om de 

onderliggende segmentwanden niet extra te belasten met de afwatering van het dak is er aan de uiteinde van de dakplaat een 

goot gecreëerd. Deze goot geleidt het dakwater naar de zijkanten van de woning waarna het in de flenzen van de buitenste 

portalen naar beneden toe kan worden afgevoerd. Door ventilatie plaats te laten vinden tussen de dakplaat en het isolatiepakket 

ontstaat er het principe van het bouwfysisch gezien gunstige paraplu-dak. 
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Toelichting Deta.il5 

Bij de aansluiting tussen de verdiepingen zijn er andere randvoorwaarden van belang dan onder en boven. Omdat de 

vloerconstructie relatief licht is, Is de geluidsisolatie tussen beide verdiepingen niet automatisch geregeld. Om akoestische 

hinder zoveel mogelijk te voorkomen zal er in de vloer geluidsabsorberende isolatiemateriaal worden aangebracht. Daarnaast is 

ook hier het contact tussen de beide constructies van de verdiepingen geminimaliseerd. De constructies van beide verdiepingen 

zullen met elkaar worden verbonden middels twee stalen liggers. De buitenste liggers maken onderdeel uit van het stabiele 

frame van de onderliggende verdieping door een momentvaste verbinding met de portalen. Omgekeerd maken de liggers aan de 

binnenzijde deel uit van het bovenliggende stabiele frame. Dit principe zet zich door bij elke tussenliggende vloer. 

Een woning in dit concept zal minimaal bestaan uit een onder en een bovenverdieping. Doordat deze twee verdiepingen door 

hun afwijkende detailleringen een uitzonderingen vormen op het systeem zal er bij uitbreiding van de woning altijd een 

verdieping tussen deze twee worden ingebracht. Bij dit proces zal de bovenste verdieping met een kraan van de woning worden 

getild (Deze verdieping bevat ook de aandrijving van de platformen). Vervolgens kan de op de grond geprefabriceerde nieuwe 

verdieping worden ingebracht waarna de bovenste verdieping weer kan worden teruggezet. Hoewel deze procedure enig 

sleutelwerk vraagt, (de platformen moeten tijdelijk ontkoppelt worden van installaties en aandrijving) moet het mogelijk zijn dit in 

1 dag te voltooien. 
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Behalve de ruimtewinst wat de dynamica intern oplevert hebben deze ingrepen ook direct een positieve invloed extern. Het 

platformenconcept heeft geleid tot een plattegrond welke een oppervlakte besl'aat van 30 m2 . In vergelijking met de traditionele 

rijwoning, welke gemiddeld een oppervlakte beslaan van 50 m2 , betekent dit in principe een ruimtewinst van 20 m2 per woning. 

Doordat elke verdieping een potentiële buitenruimte is, zorgt het wandenconcept ervoor dat de behoefte aan een traditionele tuin 

minder groot zal zijn of zelfs geheel verdwijnt. Hieruit volgend kan men stellen dat de interne dynamische ingrepen ervoor 

zorgen dat de buitenruimte groeit met 40 procent en volledig openbaar kan blijven. De gewenste stedenbouwkundige verhouding, 

tussen deze openbare ruimte en de bebouwde ruimte bepaald vervolgens het percentage woningen welke extra geplaatst 

kunnen worden. Om dit in beeld te brengen zijn aan de hand van een rechthoekige oppervlakte ter grootte van een voetbalveld 

verschillende alternatieven onderzocht. Ter vergellijking is in deze fictieve situatie eerst een traditionele verkaveling aangebracht. 

Dit leidt tot een maximaal woningaantal van 36 woningen (geel) met daarbij 36 parkeerplaatsen(oranje). 
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Doordat er in dit nieuwe concept geen private buitenruimtes meer nodig zijn, verdwijnen hiermee automatisch ook de 

terreinafscheidingen zoals schuttingen en hagen. Het zijn slechts de woningen zelf welke in eerste instantie overblijven om de 

openbare ruimte in te richten. In deze alternatieven zijn de woningen gebruikt als scheiding tussen de formele en informele 

openbare ruimte. De woningen zijn geplaatst aan de straatzijde van de oppervlakte waardoor er een kleine ruimte ontstaat aan de 

voorzijde van de woningen en een grote aan de achterzijde. De kleine ruimte aan de voorzijde zal worden ingericht met de 

benodigde formele voorzieningen zoals infrastructuur. De bedrijvigheid van het verkeer in combinatie met een zo'n beperkt 

mogel i~ke ruimte, zorgt aan deze zijde van de woning voor een stedelijke en intieme sfeer. Aan de achterzijde blijft dan vervolgens 

een zo'n groot mogelijke open ru ilmte over. Deze kan dan worden ingericht met openbare informele voorzieningen zoals parken, 

speeltuinen en pleinen. Op deze manier versterken de afmetingen van de beide openbare ruimtes de omstandigheden die horen 

bij hun functie. Om dit laatste gegeven nog krachtiger te maken zijn in het derde alternatief de woningen op kolommen geplaatst. 
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O NDER DE WONINGEN 

Dit maakt het mogelijk het parkeren en het voetpad onder de woning te plaatsen waardoor de formele ruimte nog kleiner kan 

worden en de informele groter. In feite bestaat er in deze situatie geen bebouwde oppervlakte meer en lopen de twee openbare 

ruimtes in elkaar over. 

In het nieuwe concept heeft de interne dynamica geleid tot een efficiënter gebruik van de ruimte en een verbetering van comfort 

binnen en buiten de woning. In navolging: hiervan is onderzocht wat dynamica kan betekenen op stedenbouwkundig niveau: Is 

het mogelijk dynamica op een grotere schaal in te zetten voor dezelfde doeleinden? De eerste toepassing hiervan lag inmiddels 

voor de hand; een automatisch parkeersysteem. Aan dit soort systemen liggen dezelfde uitgangspunten ten grondslag als in dit 

project; het efficiënt omgaan met ruimte. In een dergelijk systeem kunnen tot 30 procent meer auto's geparkeerd dan in een 

traditionele parkeergarage. In onze situatie zouden deze systemen [in de blokken geïntegreerd kunnen worden. De geparkeerde 

auto's verdwijnen dan geheel uit het straatbeeld verdwijnen en nemen geen openbare ruimte meer in beslag. In deze situatie 

gaat dit dan echter wel ten koste van 4 woningen. 
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S ITUAT'~ 

BLOK VER KAVELING 

40 WONJI GEN 

48 PAR KEE R PL ATSEN 

I N PAR KEERTORENS 
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SITUATIE 

LI.JN VERKAVELING 

40 WONINGEN 

48 PARKEERPLAATS€:N 

IN PARKEERTORENS 
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Toen ik aan de slag ging met thema dynamica was het nog 

niet duidelijk wat het eindresultaat zou gaan worden. Het 

was in eerste instantie mijn intentie om uit te gaan van 

dynamjsche technieken van buiten de bouwwereld. Ik wilde 

me hierdoor laten inspireren en onderzoeken op welke 

manier deze toepassing zouden kunnen vinden in de 

bouwwereld. Echter gaandeweg het project realiseerde ik 

me dat het anders gebruiken en combineren van reeds 

gebruikte dynamische principes al kon leiden tot zinvolle 

nieuwe mogelijkheden. Zoals eerder al is aangegeven berust 

het bestaansrecht van dynamica in de bouw op de 

meerwaarde hiervan. Het dynamische element moet zaken 

mogelijk maken welke niet hadden gekund zonder deze 

dynamische elementen. In het schema op de volgende 

pagina wordt een overzicht gegeven van alle dynamische 

ingrepen. Hierbij staat aangegeven op wie de dynamische 

ingreep betrekking heeft, met welke frequentie er 

waarschijnliJk gebruik van zal worden gemaakt en wat de 

uiteindelijke meerwaarde ervan is. Dit schema gebaseerd op 

het eindresultaat brengt de verschillende lagen van 
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dynamica in kaart en is de bevestiging van mijn vermoeden dat 

sommige zaken beter zijn opgelost in de bouw door gebruik te 

maken dynamica 

Het maken van concessies is inherent aan het bouwen. En het 

realiseren van flexibele ingrepen zorgen altijd voor een 

inflexibiliteit op een ander vlak. Vanzelfsprekend is dit project 

geen uitzondering op deze gegevens. Ondanks dit bestaat er in 

mijn ervaring in dit project slechts één storende concessie. Op 

het moment dat iemand zich op de derde verdieping bevindt en 

een platform nodig heeft wat zich op de eerste verdieping 

bevindt, dan moet dit platform zich door de tweede verdieping 

begeven. Het is afhankelijk van verschillende factoren hoe 

hinderlijk dit is. In het geval van de hier behandelde 

gezinssituatie waarbij de kinderen de bovenste verdiepingen 

bezetten, zal dit alleszins meevallen. Zeker als men bedenkt 

met welke frequentie deze toevalligheid zal optreden. Hoe dan 

ook, als men di,t afweegt tegen de nieuwe mogelijkheden is dit 

een hele kleine prijs om te betalen . 
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Verdieping 

Individu 

2 lagen 
segmentdeuren 

meerdere malen 
per dag 

Het naar behoefte 
kunnen aanpassen 
van de ruimte in 

versch iIIende 
omstandigheden 

I 1 . 03 

Woning 

Gezin 

Mobiele platforms 

Enkele keer per 
dag 

Efficiënter gebruik 
van de 

beschikbare 
ruimte 

Woonblok 

Buurt 

Toevoegen of 
verwijderen 
Verdieping 

Een keer per paar 
jaar 

Het kunnen 
meegroeien van 
de woning naar 

gelang de grootte 
van het gezin 

Stad 

Gemeenschap 

Verplaatsen van 
de woning 

Een keer per 
decennium 

Altijd kunnen 
wonen op een 

plaats die op dat 
moment het 

meest geschikt is 
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Dit concept kan worden opgevat als een alternatief voor de 

traditionele rijwoning. Alle denkbare activiteiten in het 

traditionele wonen kunnen ook plaats vinden binnen dit 

concept. Doordat er in deze woning meer ruimte is voor 

activiteiten, meer combinaties van activiteiten mogelijk zijn 

en meer keuze is voor de omstandigheden waaronder deze 

plaatsvinden, worden de leefomstandigheden voor de 

beperkte ruimte geoptimaliseerd. Door bewoners zelf te laten 

kiezen welke voorzieningen worden gemobiliseerd zou 

iedereen een eigen omgang moeten kunnen vinden met de 

woning toegespitst op hun persoonlijke gebruiken en 

gewoontes. Behalve de voorbeelden van handigheden die 

hiervoor al ziijn beschreven is het waarschijnlijk dat ieder 

individu voor zichzelf nog nieuwe mogelijkheden kan vinden 

binnen dit concept. De interactie tussen bewoner en woning 

die dit te weeg brengt zal de band tussen beide versterken. 

In tegenstelling tot de traditionele rijwoning biedt dit concept 

een omgeving die aanpast aan de bewoners in plaats van 

andersom. 
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DIT CONCEPT HEEF'T MIJNS INZIENS IN F'UNCTIONELE ZIN 

F'EITELIJK ALLEEN MAAR VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN 

HET TRADITIONELE WONEN. ONDANKS DIT IS DE 

REALITEIT DAT HET MERENDEEL VAN DE BEVOLKING OP 

MORELE GRONDEN NIET ZAL KIEZEN VOOR EEN 

DERGELIJKE WONING. MENSEN KIEZEN GRAAG VOOR DE 

NIEUWSTE MODE, EEN 'GEPIMPTE' F'UTURISTISCHE AUTO, 

MODERN MEUBILAIR EN •••••• EEN ..;lAREN 30 WONING. HET 

TRADITIONELE VERWACHTINGSPATROON VAN HET WONEN 

KAN ALS OORZAAK VOOR DEZE KEUZE WORDEN 

AANGEDUID. MAAR ZIJN DEZE MORELE GRONDEN NU 

LEGITIEM? CF' MOETEN WE STELLEN DAT WE ZO 

GEïNDOCTRINEERD ZIJN DOOR DE TRADITIONELE MANIER 

VAN WONEN DAT WE NIET MEER OPEN STAAN VOOR 

NIEUWE MOGELIJKHEDEN. DIT IS EEN VRAAG DIE ALLEEN 

IEDEREEN VOOR ZICHZELF' KAN BEANTWOORDEN. WAT 

MIJ BETREF'T, HOE DAN DOK, 

MOVE IT! 
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