
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Beleefde ruimte en architectuur
de beleving van ruimte en het technologisch idioom in het architectonisch ontwerpproces

Frings, F.

Award date:
2012

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/b69342ed-83c1-4731-9db5-ef0ff13f76bb


ARR ! 

2012 '""' 
BWK 0 

BELEEFDE RUIMTE EN ARCHITECTUUR 



BELEEFDE RUIMTE EN ARCHITECTUUR 

De beleving van ruimte en het technologisch idioom 

in het architectonisch ontwerpproces. 

Floor Frings 

Afstudeeratelier 'Information Architecture' 

Technische Universiteit Eindhoven 

I 



Floor 

0589520 

Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Bouwkunde 

Master Building and 

Afstudeeratelier 'Information Architecture' 

Maart 2012 

Afstudeercommissie: 

B.D. de Vries 

ir. M.H.P.M. (Maarten) Willems 

dr. (Jacob) Voorthuis 



Architecture is intertwined with the experience 

of space. The perspective in which experience is 

formed, changes under the influences of historical 

circumstances. The omnipresent of technology 

marks a change in the historical circumstances. This 

omnipresence of the technological idiom rearranges 

the design process. Design models move into the 

realm of the computer. Consequently, design ideas 

are researched and elaborated within the pattern 

of computer-programs. The computer facilitates 

access to a shoreless river of information, creates an 

inimitable amount of applications, and inaugurates 

entire new forms of representation. The technological 

idiom brings about an unprecedented enrichment, 

but does this enrichment not comprehend an 

- -- -impoverishment concurrenTIyr ----

The computer generates a far-reaching 'more', but the 

goal of this graduate research is not merely looking 

for 'more' in a quantitative sense, but looking for a 

'better' within the domain of architecture. For the 

transfer from 'more' to 'better' in terms of qualitative 

criteria for architecture is an intent look needed on 

space, moreover an intent look is needed on the 

experience of space. In this regard the importance 

of the body emerges and the paradox becomes 

apparent why the 'more' generated by the computer 

does not necessarily mean a 'better' within the 

field of architecture. As a result of the computer; a 

technological complexity and immateriality rises, 

the retina becomes more and more master of the 

design process, and the physical component is 

getting smaller. However, the meaning of space is 

produced in the confrontation of space and the 

body. The questions is how the 'bodylessness' of 

the technological idiom influences the architectural 

design process and in the end architecture itself. 

SUMMARY 

Floor Frings 

03/2012 

In this graduation-research the title of the graduate 

studio, 'information architecture', is translated in 

how information generated within the technological 

domain can be harnessed for the benefit of 

architecture. The objective of the research and 

final design is a thorough contemplation of the 

technologically created images and information 

in relation to the architectural design process 

and subsequently relative to architecture itself. In 

manner of the objective the research questioning is 

formulated as followed: 

Can the impoverishment and enrichment - of the 

technologically generated images and information 

relative to sensed space - be harnessed to form a 

design process beneficial to architectural space? 

The theoretical framework in which this research 

is conducted is founded on two books: 'What 

computers still can't do: a critique of artificial 

reason' by Hubert L. Dreyfus (1992) and 'De we reId 

waarnemen' by Maurice Merleau-Ponty (2003). The 

research itself is two folded as well. On one hand 

it researches the possibilities of an enrichment of 

architecture effected by the technological paradigm, 

and on the other it researches the danger of an 

impoverishment of architecture due to the influence 

of that same technological paradigm. The means 

used are film and a cardboard-installation. Both 

parts of the research are conducted in an old textile 

factory, the "Schellensfabriek", located in Eindhoven. 

The conclusions of the research are concretized in a 

design for that same textile factory. 

The research conclusions are concretized in the 

different manners in which material, perfection, 

and imperfection are used in the design process and 



in the design. The enrichment of the technological 

idiom in a qualitative sense occurs in the possibility 

of technology to generate a polyphony of images 

and information. Hence, intelligence on space can 

be synthesized through the study of its individual 

aspects. Nonetheless the technological idiom can 

effect an impoverishment of architecture, especially 

if we try to build architecture in mere likeness of 

the image shown by the computer. This does not 

mean that technology diminishes architecture, but 

Research 

it implies that the innumerable insights provided by 

technology will only be beneficial for architecture 

when they are not mistaken for a final product, 

but as methodology in which the sensing of space 

by the human body is accounted for. In order 

for the technological idiom to be beneficial for 

architecture the discrepancy between the body and 

the 'bodylessness' of technology is essential, however 

complex the relation between the technological 

idiom and sensed space may be. 

Design 



VOORWOORD 

Het afstudeerjaar is een bijzonder jaar geweest. In dit verslag 

toon ik hiervan het eindresultaat. Mijn positie in het atelier 

'Information Architecture' is misschien opmerkelijk geweest. Bij 

wijze van een 'anti-reactie' heb ik me in dit atelier gevoegd. Vol 

overgave heb ik de afgelopen jaren architectuUl: gestudeerd, wat 

op sommige vlakken binnen de architectuur ge1eid heeft tot een 

gepassioneerd tegen zijn. Het technologisch idioom in relatie tot 

het architectonisch ontwerpproces is een van de aspecten binnen 

het architectonisch ontwerp waar ik kritisch tegenover sta. Als 

er zoiets is als een haat-Hefde relatie dan is wellicht dit het. Ik 

heb mijn afstuderen op het technologisch idioom gericht en 

dat terwijl ik juist geneigd ben te denken dat de invloed van het 

technologisch idioom naast een verrijking, ook een verarming 

voor de architectuur dreigt te zijn. Ik zie de meerwaarde van 

technologie, maar ben anderzijds argwanend voor de verarming 

die het in de architectonische ruimte kan bewerkstelligen. Het 

atelier was in deze mijn grootste criticus. 

Ik ben blij en met aIle ontvreemdende en mooie discussies 

die we in het atelier hebben kunnen voeren, ateliergenoten en 

begeleiders dank daarvoor. Tot slot dank ik mijn lieve naaste 

vrienden en lieve familie voor het vertrouwen, de steun en al het 

plezier in het afstudeerjaar. Het heeft me de vleugels gegeven om 

hoger te kunnen vliegen. 

Floor Frings, 

Eindhoven 2012 
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1. INLEIDING 

Architectuur is verweven met de ervaring van ruimte. Het 

perspectief waarbinnen onze beleving zich vormt, verandert 

onder invloed van historische omstandighedenl11. Een 

verandering in de historische omstandigheden is de opkomst 

van het technologisch idioom. We kunnen niet meer om 

de computer heen, hij is alom aanwezig. Gefaciliteerd door 

deze aanwezigheid trekken ontwerpmodellen zich terug in 

het beeldscherm. Ontwerpideeen worden onderzocht en 

uitgewerkt in de stramienen van computerprogramma's. In mijn 

ontwerpproces kan ik mijn laptop niet meer weg denken. De 

computer geeft toegang tot een oeverloze rivier aan informatie, 

kent onnavolgbaar veel toepassingen en maakt compleet nieuwe 

vormen van representatie mogelijk. De mooiste beelden en 

inzichten kunnen ontstaan aan de hand van de computer. Het 

vormt met al zijn mogelijkheden een ongekende verrijking, maar 

behelst deze verrijking niet tevens een verarming? 

De computer genereert een verstrekkend 'meer', maar ik ben 

niet enkel opzoek naar 'meer', ik ben opwek naar 'beter: Beter 

vooronderstelt een domein met kwalitatieve criteria, al dan 

niet kwantitatief uitgedrukt, en in dit afstudeeronderzoek is 

dat dome in architectuur. Voor de sprong van 'meer' naar 'beter' 

met betrekking tot kwalitatieve criteria voor de architectuur, is 

volgens mij een aandachtige blik op ruimte nodig, specifieker op 

de ervaringvan ruimte. Hier komt de rol van het lichaam in beeld 

en ontstaat de paradox waarom de 'meer' van de computer niet 

zondermeer 'beter' is. Tegen de symfonie[21 van de lichamelijke 

perceptie tekent de gelaagdheid van een ruimte zich af en krijgt 

ruimte haar betekenis. Zo krijgt bijvoorbeeld de hoge, stenen 

binnenruimte van een kerk in de confrontatie met ons lichaam 

zijn gebruik en betekenis. De gelaagdheid van de ruimte toont 

zich in de overeenstemmende waarneming van de stenen vloer, 

de koele lucht, het ritme van de zuilen en de verandering van de 

klanken van je voetstappen naar mate de ruimte verder betreden 

I. Benjamin, w., The 
work of art in the age of mechanical 
reproduction. in llillminations. H. 
Arendt, Editor 1970, Cape: London. 

2. symfonie-samenldinkend 
overeen-stemmende mrerstemmigheid, 
samenkomen tot ren hannonisch geheel 
- mllziekstllk vonr een vol orkest 

Koenen, M.J., Verklarend 
handwoordenboek der Nederlandse 
taal, 1973, Wolters-Nonrdhoff NY: 
Groningen. 

p.9 



wordt. Zowel de zichtbare als de onzichtbare waarnemingen van 

ruimte vloeien samen in de lichamelijke confrontatie met de 

ruimte. 

Als gevolg van de computer groeit er een technologisch 

voortgebrachte complexiteit en immaterialiteit, wordt de 

retina meer en meer Meester van het ontwerpproces en wordt 

de lichamelijke component steeds kleiner. Maar net dankzij 

het lichaam krijgt ruimte haar betekenis. De vraag is hoe de 

lichaamsloosheid van technologisch idioom invloed heeft op de 

te ontwerpen architectuur. 

In dit afStudeeronderzoek wordt de titel van het afstudeeratelier; 

'Information Architecture, vertaald naar hoe de informatie 

gegenereerd door de digitale revolutie ingezet kan worden in het 

belang van de architectuur. Het probleemveld dat hieraan ten 

grondslag ligt is wanneer de lijfelijke ervaring te ondervangen 

is, of bediend wordt door de rationele en visuele structuren van 

het technologisch idioom. Het doel van dit afstudeeronderzoek 

is het bevragen van de technologische gegenereerde beelden en 

informatie in relatie tot het architectonisch ontwerpproces. In 

navolging van de doelstelling is de onderzoeksvraag als voIgt 

geformuleerd: 

Kunnen de veranning en verrijking - van de technologisch 

gegenereerde beelden en infonnatie ten opzichte van de 

Iichamelijke ervaring - worden ingezet om een ontwerpproces 

te formeren ten behoeve van de architectonische rnimte? 

De uitdaging ligt er om van een polyfoniel3J van het waarnemen 

via technologie en zintuigen te komen tot een betekenisvolle, 

symfonischel21 lichamelijke ervaring in architectuur. 

Het afstudeerverslag is opgedeeld in drie delen. Eerst is het 

the ore tisch kader beschreven waarbinnen de verarming en de 

verrijking van het technologisch idioom worden beschouwd. 

p. 10 

3. Polyfunie-veelstemmig
heid waarbij elk der partijen :relfstandig 
wordl benaderd. 

Koenen, 
MJ., Verklarend handwoordenboek der 
Nederlandse taal, 1973. Wolters-Noord
hoffNV: Groningen. 



De vraag die de basis vormt van het theoretisch leader is: hoe 

verhouden de technologisch gegenereerde beelden en informatie 

zich tot de lichamelijke waarneming? Het fundament van 

waaruit deze vraag wordt benaderd bestaat uit twee boeken; 

'What computers still can't do: a critique of artificial reason' van 

Hubert 1. Dreyfus[41 en 'De wereld waarnemen' van Maurice 

Merleau-Pontyl51. In navolging van het theoretisch leader wordt 

in deel2 van het afstudeerverslag het onderzoeksdeel beschreven 

dat ingaat op de verrijking, gevolgd door het onderzoeksdeel dat 

ingaat op de dreigende verarming. De resultaten van deze twee 

delen worden vervolgens geconcretiseerd in een ontwerp, dit 

wordt beschreven in het derde deel. 

4. Dreyfus, H.L., What 
computen; still can't do : a critique 
of artificial reason, 1992, MIT Press: 
Cambridge. p.227. 
5. Merleau·Ponty, M., De 
wereId waamemen, 2003, Boom: 
Amsterdam. 

p.ll 
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2. LICHAAMLOOSHEID EN HET 
LICHAAM 

Ontwerpmodellen trekken zich steeds verder terug in de wereld 

van het beeldscherm en het 'scripten' van een gebouw is geen 

uitzondering meer. In het boek 'The eyes of the skin' beschrijft 

Juhani Pallasmaa het gevaar dat hij ziet wanneer de computer 

het domein van ontwerptool binnenkomt: 'Computer imaging 

tends to flatten our magnificent, multi-sensory, simultaneous 

and synchronic capacities of imagination by turning the design 

process into a passive visual manipulation, a retinal journey'.161 

In het Architectural Design magazine wordt de vraag gesteld: 

'Could this inward-looking emphasis on process and obsessive 

love of new technology be at the expense of the final product? 

Are we in danger of producing artifacts that lose sight of human 

expression and poetics in the competitive drive for greater 

complexity'WI Het probleemveld dat hieraan ten grondslag ligt 

is hoe de technologisch gegenereerde beelden en informatie 

zich verhouden tot de lijflijke ervaring en wanneer de rationele 

en visuele structuren van het technologische idioom de 

lijfelijke ervaring bedient of tekort doet. Het theoretisch kader 

waarbinnen dit probleemveld wordt benaderd is drieledig: 

allereerst voigt een beschouwing van de computer in het licht 

van machine-intelligentie en de link met het architectonisch 

ontwerpproces aan de hand van teksten van Dreyfus, vervolgens 

een beschouwing van het lichamelijke model aan de hand van 

de filosofie van Merleau-Ponty en ten derde de invloed van het 

technologisch idioom op perceptie. 

2.1 LICHAAMLOOSHEID VAN 
COMPUTERPROGRAMMA'S 

' [DJe lichaamlooshcid van computerprogramma's is de 

voomaamste reden dat ze zich mel mel de mensel ijke intclligentlc 

kunncn mclen:I~ 1 

6. PalJasmaa, j., The eyes 
of the skin architecture and the 
senses, 2005, John Wiley & Sons Ltd.: 
Chichester. p. 13. 

7. Spiller, N., Digital soUpsism 
and the paradox of the great 'forgetting'. 
Architectural Design, 2010. 206: p. 
130-134. 

8. Vesely, D.. Ruimte, 
simuiatie en de verwijdering van het 
lichaam in de hedendaagse architectuur. 
OASE, 2002 .. ~ 58: p. 67. 

p.15 



Het Iichaam wordt vaak eerder gezien als iets dat in de weg 

zit voor intelligentie en de dan iets dat er 

voor is. 'De van de computer met 

een Platonische leidde in de Westerse wereld tot de 

overtuiging dat de het toonbeeld is van logische 

en dat het slechts een kwestie van is tot het juiste 

programma werd ontwikkeld waarmee de boven de 

menselijke rationaliteit kon uit In deze 

wordt er dus vanuit gegaan dat er voor en rationaliteit 

geen lichaam is, maar dat is nag maar de vraag. 

Hubert 1. Dreyfus in 'What computers still can't do' 

hoe het fundamentele verschil tussen en machine 

Iigt in het feit dat het Iichaam actief meewerkt in 

de varming van een de 

van de relevante informatie plaatsvindt. Vanuit deze 

bewustwording wordt het inteUigente 

Kunstmatige 

dat het op het 

van waar de 

heeft dit Iichaam niet. Dat betekent 

en ratianele niveau moet beginnen 

de feiten moet genereren. De computer 

abstraheert de feiten vanuit de omgeving waarin ze zijn 

moet het een doen deze 

resultaten te gebruiken om te simuleren. Maar 

deze feiten genomen uit de context bestaan dan uit een VB'Cll'U',,;'" 

hoeveelheid neutrale waarmee het aantaI mogelijkheden 

om ze te koppelen tot 

Intelligentie is pas 

lichaam. Van HH'd"F.'-

nog verder uiteen }oopt.110] 

binnen de contexthorizan van een 

in het architectonisch 

kan dan ook aIleen maar in de 

context van ons lichaam. Opmerkelijk is hoe het 

dat de computer zou moeten worden om boven de 

menselijke rationaliteit en intelligentie uit te zich 

aftekent in de architectuUf in de aandacht 

voor de wijze waarop de betekenis van ruimte tot stand komt. 

Middels het van een gebouw lijkt te kunnen 

p.16 

H.L. What 
do a critique 

1992, M [T Pre~s: 

Ibidem, p. 281. 



worden boven de rationaliteit en intelligentie, met 

als uitkomst een kwalitatief hoogwaardiger gebouw. het 

paradigma dat de uiteindelijk boven de menselijke 

van de 

veroorzaak't impliciet een 

In het geloof in de onbegrensde 

van de technologie heerst het gevaar van de 

van informatie. 'Als het computerparadigma zo 

overheersend wordt dat de mensen zichzelf gaan zien als 

naar het voorbeeld van de kunstmatige lllL'C1l1);Cl 

dan kunnen machines niet als mensen kunnen 

worden ~ de mensen steeds meer op machines gaan Het 

gevaar dat ons is niet de komst van 

computers, maar van 

een van het nClr<>rlimrn" dat de 

zou moeten worden om boven de menselijke rationaliteit 

Analoog aan de simulatie 

de kunstmatige intelligentie is een 

11. H.L, \'/hat 
do a critique 

reaSOll, j 992, MIT Press; 
Geciteerd in Vesely, 

en de verwijdering 
i1chMm in de hedendaagse 

OASE, # 58: p. 68. 

realiteit te zien in de architectonische 12. Vesely, D" 
simulatie de 

mensen'met architectuur' is het lichaam crllciaal, 

2.2 MODEL 

als een 

Het lichaam wordt een waarnemende entiteit. 'Elk 

tot lichaam en tot mijn leven. [D]e mens bezet de 

en de bezetten hem ofhaar: 1131 Het lichaam is een Iichaam 

dat zichzelf beleeft. Hierdoor wordt het lichaam een doorleefd 

lichaam dat je niet aileen maar ook het Iichaam dat je 

'bent': het lichaam dat zichzelf bezit (Ie corps propre).fI41 Dit 14. 

betekent dat de 

beginl1en een 

een betekenis hebben omdat ik er om te 

verhollding mee heb. Betekenis 

in en mede door het Iichaam, 

De manier waarop iets aan ons verschijnt, is van 

in de hedendaagse ard,i!e,otullf. 
2002. 69. 

Ibidem. p. 36. 

M., De 
Boom: 

p. 17 



belang voor de betekenis. 'De betekenis ligt namelijk niet zomaar 

in de zaken maar deze komt tot stand in onze 

relatie ermee'.115j Door dit besef worden de geftxeerde h"C)rn' .... '.,., 

op losse schroeven De betekenis ligt tussen en de 

zaken in, niet in de begrippen. Oit wil niet zeggen 

dat er aileen nog maar individuele waarheden maar dat 

de waarheden worden door een gelmeensctlap 

In het boek in the flesh' concludeert 

Jonhson samenvattend: is mediated by embodied 

understanding and imagination. That does not mean that truth 

is subjective or that there is no stable truth. Rather, our 

common embodiment allows for common, stable truths:(16! In 

15. Slat mao, J., 
De wereld waarnemen, 2003. 
Amsterdam. p. 10. 

zekere zin is hier net als het Iichaam de contexthorizon 16. 

de dingen betekenis of 

Voor de architectuur is 

contexthorizon zich aftekent in het rmtwPFrlTw'"r,pc 

en hoe het langs die weg invloed heeft op de te A",cw,,'r ... ,'n 

ruimtes. Architectuur is verweven met de 

van ruimte. 

2.2. LICHAAM EN RUIMTE 

De grens tussen lichaam en ruimte is absoluut. 

ogen tasten de ruimte af. Ze rijken verder dan de 

tast van mijn vingers. De vraag is waar mijn lichaam op dat 

moment ophoudt. Ben ik dan niet tot waar mijn ogen reiken? 

De symfonie aan gewaarwordingen van ruimte ligt besloten 

in het lichaam. Lichaam en mimte bevinden zich in een 

Oit is met de 

van de eenheid van het ding ais en 

elk afzonderlijke kwaHteit. 'De eenheid van het zit niet 

achter verschillende 

hen bevestigd. Elk 

maar wordt door elk van 

kwaliteit staat voor het 

in zijn geheel. Cezarme zei dat men de gem van de born en zou 

kunnen schilderen'.II7! Lichaam en mimte bevinden zich in een 

p.18 

17. 
were1d waarnemen, 
Amsterdam, p. 49, 



vlecht als de verschillende kwaliteiten en het ding 

Pallasmaa her in <The eyes of the 

skin' als: 

De nlet absolute grens russen lichaam en ruimte raakt aan de 

lichamelijke contexthorizon die door werd beschreven. 

Dit afstudeeronderzoek is op hoe de 

contexthorizon zich aftekent in het omdat 

de context horizon de 

van intelligente keuzes in het architectonisch De 

opkomst van het technologisch idioom lijkt invloed uit te oefenen 

op hoe de Iichamelijke contexthorizon zich manifesteert in het 

architectonische rmruu'rn en daarmee de op waarop 

de ruimtelijke 

ontwerpproces. 

2.3 HET 
PERCEPTIE 

perspectief van 

heeft ons 

slechte en het 

wordt beoordeeld in het architectonisch 

IDIOOM EN 

verandert onder invloed van historische 

De waarin je leeft vormt mede het 

De revolutie 

soms ten 

PaJlasmaa, The eyes 
skin architecture and the 

2005, Wiley & Sons Ltd.: 
rt.", ~L ~~. ~~ p" 

19. Benjamin, W., The 
work €If art in the age of mechanical 
reprodu;:tion, in Illuminations, I-L 
Arendt. Editor 1970, Cape: London. 

p.19 



Op eenzelfde wijze is een kritische houding 

de computer in het architectonisch 

ten aanzien van 

Met behulp 

van de computer kunnen geweldige worden gecreeerd, 

maar kan oak een deel van de ruimtelijke worden 

au'"",,,,,,, waarbij een afgevlakt door de focus op het visuele en 

deel van de informatie van de symfonische wordt 

buitengesloten of 

Ik zou me kunnen voorstellen dat aile in een 

computermodel te simuleren zijn, maar dan nog ben je niet 

bij de aUegorie van de ruirntelijke Het verschil dat 

hierin schuilt, is tussen een polyfonische en een 

symfonische van ruimte. 

De ervaring van ruimte is niet los te zien van de maar 

he eft desondanks die daar niet aileen toe te 

herleiden zijn. De van het lichaam in de waarneming 

heeft weldegelijk invloed op de ervaring van ruimte. Hiervan 

worden we nog het meest bewust als er iets in de ervaring van 

mimte gebeurt dat we niet verwachten. Op dat moment wordt 

de van het lichamelijk die we doorgaans 

p.20 

20 Viola. B., An Evening 
with Video Artist BiU Viola, in MIT 
World2009, MIT: Boston. 



nauwelijks opmerken. De confrontatie met de zachtheid van 

karton in museum Standchaus in Dusseldorf is voor mij hicrvan 

cen voorbeeld. 

In 2011 werd de instaUatic 'Dark POO]'[2Jj van kunstenaars Janet 

Cardiff en George Bures Miller tentoongesteld in hel SUindehaus. 

Na cen aantal passen de installatie in, wordt men 

met de ruimtelijke van de installatie. Na nog een aantal 

passen werd ik me bewust van het feit dat er over de 

lag. Het karton een zachtheid in de vloer die 

ik in eerste ins tan tie niet bewust waarnam als onderdeel van 

de ruimtelijke ervaring, maar die wei een groot dee! van die 

ervaring bracht. Wanneer je op het 

zak je er een doorheen. Het is een andere zachtheid 

dan Je blijft op het karton het heeft niet de 

je te omhullen. Je kunt er niet inzakken, het karton onder 

je voeten. In de belichaamde tekende de zachtheid van 

karton de ruimtelijke van de instaUatie. 

Een kritiek punt ontstaat er nu in het ontwerpen met de 

De zaken in de ruimtelijke van de 'Dark Pool' voor 

een deel zoals je ze zou verwachten ais de karakteristieken 

van de ruimte van te voren verteld zouden maar in 

de ze vee! rljker in hun 

De moeilijkheid zit hem in het niet overdraagbaar van 

een belichaamde ervaring, omdat deze ervaring zich 

bevindt tussen het contact van het lichaam met het 

dit 

door 

worden mee 

contact kan bi) het overdragen van een rn~'flPflPI 

tekens op andere tekens niet zonder meer 

I Het in 

de kan niets anders dan de belichaamde te 

betreden vanuit de cocon van haar tekens. Om dit concreet te 

maken word! een met de CprHr.,.,,.. van 

de World Press Photo's. 

& Miller. G .. 
medial i.1l1dio~ 

video-installatie, mimle 10 7m 

K21 Kunstsammlung Stilndchaus. 
Dusseldof 

22. Brodruck. R .. 
en de architectonische 
Transcripts.ehv or 01, 010 I'UfH15ners: 

Rotterdam. p. 39-46. 

p.21 



WORLD PHOTO 2011 

De World Press Photo tentoonstelIing in de Oude Kerk in 

Amsterdam toont beelden van gebeurtenissen die i1r.r.r(,,,,, 

voor ons blijven. In de tentoonstelling wordt de 

aanschouwd vanuit het perspectief van de foto. 

'Een foto houdt altijd een zekere afstand in, en we 

zelf welke fotds de afstand tot ons leven mogen 

en welke Elke foto eigent zich een van de 

toe. Van de gebeurtenis toont de toto het frame 

van de dat door de lens 

De fotds tonen en op 

die manier bevatten ze werkelijkheid. 

de fotds los van de omdat ze zich 

maar een stukje, een frame, van de kunnen toe-

In ons hoofd verzamelen we de we reid door 

die we aan den lijve ondervinden, 

door die zich op afstand en waaraan we 

deelnemen door te kijkenPJ 

De World Press fotc's worden vanuit de cocon van het 

benaderd. De afbeeldingen op volgende pagina's tonen beelden 

van de World Press Photo tentoonstelling. We naar de 

foto's vanuit de veilige nabijheid van onze vrienden waarmee 

we de bezoeken en in de dat dit niet 

is van de 'onze' wereld. We zien het 

dat de foto zich heeft kunnen 

Dit beYnvloedt onze blik op de werkelijkheid. De link die we 

vanuit de toto's met de aangaan wordt 

door de cocon van de foto's. De foto is daarmee niet de 

apt'Pl1rtpmo of werkelijkheid zelf, maar kan wei ons beeld van de 

veranderen. En dlt is een opmerkelijk 

van lets waarvan we erkennen dat het niet de yyt;'''~,HJ'Ul'' 

heeft wei het vermogen onze werkelijkheid aan te passen. 

p.22 
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23, S,' On Photog,'apl1,y. 
1977. Getlteercl Waerts, 

in konodasme en de kunst 
vernietigen. 2010, 

Ibidem, 







Een soortgelijke cocon als bij de World Press Photo van waaruit 

de werkelijkheid wordt I"Ip,,,,,(,pr," is ook in de architectuur te 

herkennen. 'De digitale revolutie maakt nieuwe vormen van 

~~"U«LL'~ mogelijk, waarmee we, vee! beter dan voorheen, 

niet alleen de formele structuren, maar ook de van 

de architectuur binnen een gesimuleerde omgeving kunnen 

Maar omdat het resultaat er zo 'realistisch' 

is men geneigd te gel oven dat de tot stand gebrachte re~)re:>enltatie 

waarheidsgetrouw is. Men ziet de nieuwe simulaties als 

representaties van conceptuele modellen, U"!S,,.I.H\J, .. 

van de veronderstelling dat hoe 'realistischer' een beeld is, hoe 

waarheidsgetrouwer het als zal zijn. Met de nieuwe 

technieken wordt de traditionele relatie tussen een voorstelling 

en wat wordt beschouwd als 

een dialectisch proces van nn.f>nt,,,ri 

"<WHY''-''''!'.'''-'\.! van de 

werkelijkheid ernstig tekort 

het ontwerp gaandeweg 

en de ervaring van ruimte in 

In een foto vindt een zekere informatie verarming 

van je lichaam wordt 

het visuele. Dit betekent niet dat de foto geen betekenis 

het is een ander gegeven dan de beleving, extra informatie die 

opnieuw waargenomen wordt. De kritische vraag die nu 

dient te worden is wat de foto kan vertellen over de werkelijke 

van hetgeen waar het een foto van is. Of anders 

hoe verhoudt de informatie van een ruimte door 

de zich tot de van die ruimte en hoe stuurt 

dit het ontwerpproces? De mate waarin de beelden 

waarheidsgetrouw zijn, ontstaat niet bij de gratie van de mate 

waarin de beelden een 'realistische' beeld tonen. 

Het is een uitdaging om 6f de cocon van de te 

doorbreken met belichaamde Of de 

cocon juist expliciet als cocon te gebruiken, maar bewust van 

aile gevaren van dien. 

25. Vesely> D,t Ruimtc) simulatie 
en de verclwijloing van het lichaam in de 
hedend.agse OASE. 2002. 
p.5H. 
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ONDERZOEK 



3. ONDERZOEKSPLAN 

Vanuit het theoretisch kader is het onderzoeksplan opgezet. Om 

de en de van de technologisch gegenereerde 

beelden en informatie ten opzichte van de licharnelijke 

te is een belichaamde ervaring van 

de beelden Een maquette op een verkleinende 

schaal zou hiervoor nooit helemaal volstaan. De '<;<;:~M''''"IU<; 

Schellensfabriek te Eindhoven is daarom als maquette schaal 

1; 1 In deze onderzoeksmaquette is gezocht naar de 

aan de hand van twee 

waarbij het ene op de verarming en het ander zocht naar 

de beelden en 

informatie ten 
twee PV1'lPr';m,pn 

nn'l1rlhtp van de lichamelijke De 

onderzoeken de deelvragen en van daaruit 

beantwoord. wordt de 

De 

Kunnen de 

lichamelijke 

is; 

en verrijking - van de technologisch 

beelden en informatie ten opzichte van de 

worden ingezet om een ontwerpproces 

te formeren ten behoeve van de architectonische ruimte? 

De als geformuleerd: 

aan waarnemingen op basis 

I1RHVi5'" en het lichaam een verrijking bieden voor de 

architectonische ruimte via het ontwerpproces? 

De I wordt onderzocht door een ruimte in de 

Schellensfabriek te 

De 

met behulp van een videocarnera. 

van deze deelvraag, de resultaten en de 

conclusie worden beschreven in hoofdstuk 4.1 

verrijking; de kant van de verrijking: 

vs 

p.29 



2: Betekenen de technologisch 

en informatie in het 

architectonische ruimte? 

beelden 

van de 

2 wordt onderzocht aan de hand van een installatie van 

karton in de Schellensfabriek. De uitwerking 

en conclusie van deze deelvraag is beschreven in hoofdstuk 4.2 

vs verrijking; de kant van de Vanuit de 

conciusies van de deelvragen is in hoofdstuk 5 het antwoord 

p.30 

op de onderzoeksvraag, maar eerst voigt de 

van de twee deelonderzoeken. 



VERRIJKING VS VERARMING 

4.1 DE KANT 
VERRIJKING 

In de inleiding van 'De wereld waarnemen' van Merleau-Ponty 

Jenny Slatman: 'Ik kan de die ik inneem aIleen 

beschouwen als ik deze verlaat en er een bepaalde afstand toe 

creeer'.[26j Filmregisseur Dziga Vertov beschrijft deze afstand in 

relatie tot de fllmcamera als: 

Film maakt onderdeel uit van het idioom en biedt 

de mogelijkheid de symfonische en 

ruimte uit te schrijven tot losse 

waarneming van 

en ze als een polyfonie te 

benaderen. De meerstemmigheid waarmee het lichaam ruimte 

benadert wordt met behulp van de videocamera omgezet tot 

een 

en de 

Elementen zijn nu los van elkaar te benaderen 

in kunnen worden en 

meegenomen in de analyse van een ruimte. 

Oomen beschrijft de relatie van het lichaam en het 

idioom als: 'dat we de actieradius van onze 

uitgebreid hebben en het bereik van onze ledematen 

26. S!alman, )., lnie;rung, in 
De wereJd waarncmen2003, Boom: 
Amsterdam. p. 13. 

27. Venov, D., 1923. 

p.31 



hebben:12~! In deelvraag 1 wordt onderzocht of het 

technologisch idioom in het ontwerpproces onze ledematen 

kan en zo een verrijking kan betekenen voor de 

architectonische ruimte via het ontwerpproces. Film wordt 

hiervoor als concreet voorbeeld gebruikt. 

4.1.1 ONDERZOEKSOPZET 

Een deel van Schellensfabriek wordt door 

als Tussen de exposities door is er 3 

keer gegeven om in hun ruimte dag en nacht te mmen. 

Omderuimte vast te leggen op film is het opgenomen 

met een HD-camera, waarvoor een verrijdbaar statief is 

latgeibe,':ld in In totaal is er 40 uur filmmateriaal van de 

ruimte opgenomen. Een deel van het materiaal is vanuit 

een stilstaand het ander dee! bestaat uit materiaal dat 

is door de camera door de ruimte heen te rijden. 

De op de komende pagina's geven een beeld 

van de ruimte van Onomatopee. De afbeelding rechts is een 

schematische van de ruimte schaal 1:100 met 

daarboven een weergave van de ruimte in de richting van 

aangegeven door de pijl op de plattegrond. 

De foto's op de komende pagina's laten een eerste zien 

van de karakteristieken van de ruimte. \1aar ook de 

van de foto's op de achterzijde laten een beeld van die 

ruimte zien en vormen een eerste indicatie in hoe 

een kan in architectonisch 

p.32 

Het onmisbare 
lichaam, in Cyber;..pace : zijo, denken en 

in eeo wereld 2006. 
p, 

Onomatopee is ee.n instituut 
vQor reflcctic cn communkatie gevestigd 

Eindhoven. De stichting richt zieh op 













4.1.2 RESULTATEN 

Het 40 uur filmmateriaal is teruggebracht tot een fUm van 6 

minuut 57. De film is als bijlage 2 toegevoegd op de cd. In dit 

papieren deel van het verslag is de film in frames toegelicht. 

00:00:00 'De vloeibare karakteristiek van ruimte' 

00:06: 19 Een eerste orienta tie i.n de ruimte. 

00: 13:00 Vanuit de ingang wordt verder de ruimte in bewogen. Vanaf dit 

frame staat de camera sti!. De schaduw rechtsonder in beeld start 

met bewegen. De ruimte voor de camera lens vult het grootste 

deel van het beeld, daarentegen is het onderwerp hetgeen zich 

buiten de zichtbare ruimte voor de lens afspeelt. 

00:27:07 Vanuit twee perspectieven is de ruimte verder in kaart gebracht. 

Het rechterbeeld staat vast waar vanuit het linker beeld weg 

beweegt. Halverwege de scene wordt het roepen van een vogel 

hoorbaar. Vergelijkbaar met het bewegen van de schaduw in 

de voorgaande frames, wordt de ervaarbare ruimte verder 

opengetrokken dan aileen de zichtbare ruimte direct voor de 

lens. 

01:01:24 Het camerastandpunt bevindt zich verder in de ruimte. Vanuit 

hier wordt 3600 am de z-as van het standpunt gedraaid. 

In de cirkelbeweging wordt het beeld enkele frames gevuld door 

een witte wand. Weinig details of textuur zijn zichtbaar. Het 

beeld verliest daar zijn vermogen am schaal nit te drukken. 

01: 13:03 Nadat het beeld 3600 graden om de z-as van standpunt is 

geroteerd, wordt de camera am zijn y-as gedraaid. 

01: 17: 19 Opnieuw wordt am de z-as van het standpunt gedraaid. De 

vervreemding van de ruimte die deze beelden oproept, toont een 

predominantie van de zwaartekracht in de orientatie. 

01:47:10 Het beeld gaat over van een verticaal vlak naar een horizontaal 

vlak., eindigend bij het statief. 

p.42 



01 :17: 19 01 :47: 10 



03:58:03 04:04:05 



02:18:04 Het beeld beweegt van boven naar onder. Vloer- en wanddelen 

zijn slecht van elkaar te onderscheiden. Einde van deel een. 

02:36:23 Start dee I twee. Beperkte Iichttoevoer en de effecten daarvan 

op de ervaring van de ruimte. Lichtbronnen van buiten worden 

ankerpunten in de ruimte. 

02:59:19 Vast camerapunt waar vanuit het beeld langzaam scherpstelt. 

03:14:03 In het onscherpe beeld is het Iicht van het nooduitgangbord een 

vlek dat enkel kwaliteit bezit in het 2-dimensionale vlak. In het 

scherp gestelde beeld geeft het licht van het nooduitgangbord 

zicht op de 3-dimensionale ruimte waarin het zich bevindt. 

03:41:05 Bij een minimale lichtintensiteit is een Iichtpunt vergelijkbaar 

met een vlek op een plat vlak. Het werkt als een punt in de ruimte 

zonder iets over de ruimte zelf te kunnen verteUen. Geluid neemt 

op dat moment de ruimtelijke waarneming en orientatie over. 

03:46: 12 Het camera beeld staat stil. Buiten het beeld klinken voetstappen 

en het geluid van objecten die worden verplaatst. De geluidsbron 

en de echo zijn dominanter in het overbrengen van de 

ruimtelijkheid van de omgeving dan de beelden. 

03 :58:03 Gewaarwordingen van de voorgaande twee scenes worden 

gecombineerd. Een reclamebord wordt zichtbaar in beweging 

04:04:05 gebracht, daarna gaat het tl-licht uit. Het geluid van het heen en 

weer bewegende bord is dUidelijker waarneembaar dan het 

visuele beeld van het bordo Niet aUeen de wijze waarop het 

object waarneembaar is verandert, de notie van de hele ruimte 

verandert. De hierarchie in de ruimtelijke aspecten verschuift. 

Einde van deel twee. 
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04: 11 :06 Begin van het derde en laatste dee!. 

04: 18:09 De camera beweegt zich door de ruimte naar de plek in de ruimte 

waar de film begon. 

04:28:24 Het beeld toont licht vanuit een ander perspectief dan dat het 

normaal wordt gezien. Het rechter frame toont het aan- en 

uitgaan van tl-Iichten, het linker frame toont het licht door de 

passen van een menselijk silhouet. De passen geven maat aan 

de ruimte. 

04:43:01 Rechts bovenin het frame ontspringt een blauwe Iichtvlek. 

04:48: J 0 Vertraagd toont de film het aangaan van de tl-verlichting. Het 

aan- en uitgaande licht schiet door de ruimte. Delen van de 

ruimte zijn wei of niet zichtbaar en kleuren veranderen. De 

verlichte ruimte waar de camera op gericht is, is in het beeld 

minder aanwezig na het aangaan van de tl-verlichting. 

04:55:01 Bij het opengaan van de deur stroomt het Iicht de ruimte in. 

Vertraagde beelden zijn te zien van het aangaan van de tl

verlichting in de ruimte recht voor de camera. Naarmate de 

lichtintensiteit in de aangrenzende ruimte toeneemt, groeit 

de retlectie op de vloer van de ruimte waarin de camera zich 

bevindt. 

05:09:08 De relatie tussen licht, tijd en ruimte wordt zichtbaar. De ruimte 

rondom de opengaande deur Iijkt toe te nemen. De hierarchie in 

de ruimtelijken aspecten verandert. 

05:14:05 De camera wordt in positie gebracht voor het opnemen van de 

zonsopkomst. De relatie tussen licht, tijd en de ruimte wordt 

opnieuw onderzocht. 
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04:55:01 

05:09:08 05:14:05 



0(, : 17:24 



05:23:08 van de zonsopkomst. De zonopkomst is opgenomen vanaf 

een vast en versnelt ar~:eslpe!~!d, De ruimte toont zieh 

in eerste instantie als een ruimte, 

05:29:02 De ruimte deelt zich op in twee delen; een eneen deeL 

05:34:02 De eerste kleuren zijn ziehtbaar, 

05:53:21 De kleurtonen verfijnen en het beeld van de ruimte is 

06:01:22 Een kleurt de hoge ruimte en versterkt de 

van de totale ruimte in twee delen, 

06: J 3: 19 Het eerste licht beweegt achter de ramen linksboven in beeld, De 

neemt af tussen het hoge 

het licht binnenkomt en het lage 

van de ruimte waar 

waarin de camera staat 

06:17:24 Twee verschillende camerastandpunten worden naast elkaar 

Het rechter frame is de zonopkomst van de dag na de 

SOI)KC)mst van het linker frame, Het nieuwe reehter frame is 

vanuit het hoge gedeelte van de ruimte, het linker vanuit 

het Beide frames tonen beelden van hetzelfde 

in de ochtend. 

06:55:2 J Het beeld wordt zwart en het van de in de ochtend 

neemt de rol van het beeld over. Tot slot 

p,49 



4.1.3 DISCUSSIE 

De discussie is het eerste deel van de discussie beslaat 

het cu-..'UJ"",- >'".u",e"t: van de het tweede deel 

van de discussie is substantieler van aard. 

Allereerst de discussie van het 

- De ruimte waarin is, is een ruimte van vele mogelijke 

ruimtes. Er kan uit het onderzoek aileen een conclusie over 

aspecten die in die ruimte waren. Was er e.eII<.O,[en voor 

een andere ruimte dan waren er wellicht andere naar 

in de resultaten. Het onderzoek 

waar een kan plaatsvrnden op 

basis van ,n,UH.Vl\)!o;',-. 

Film beslaat een re!atief klein dee! van het 

idioom. Het onderzoek richt zich daardoor op een beperkt 

waarin de wordt onderzocht. 

Oaar staat eerste medium is, 

omdat een tot een 

een sterk eenduidige functie heelt. Oit maakt de relatie van de 

technologisch bee1den en informatie ten opzicht 

van de bestaande ruimte direct en de overzichtelijk. In 

vergelijking tot kan film een rijkere indicatie geven op 

de omdat het de heelt bee!d en geluid en 

de verandering in tijd vast te 

- Blj de 

niet een van te voren V"O'l;;,;l"~~U" 

vOQl'dee! dat zonder een 

al het materiaal met evenvee! 

de ruwe data bij voorbaat is 

bij 

Oit heen rus 
of methodiek 

kunnen worden wat welIicht tot andere nuances in 

de concIusie had kunnen Ieiden. 
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De beelden die het resultaat vormen, zijn slechts door een 

persoon en geselecteerd. Dit is niet zozeer van 

invloed op de delen van de waarbinnen de 

wordt waardoor de beelden 

waarbinnen de 

opgemerkt. 

"'>'>7r>r<,,' dat 

had kunnen 

Het substantielere deel van de discussie: 

Het idioom kan enkel een 

niet zijn 

de aspecten die binnen het bereik van het idioom 

vaUen. Aileen de van de ruimte die in het bereik van 

de videocamera vall en tonen zich in de polyfonie. Hierdoor 

kan er een onevenwichtig beeld ontstaan van de ruimte en kan 

de verrijking van de polyfonie ter discussie worden 

gesteJd. Voorbeelden uit de resuJtaten van die zich 

in film Laten vertalen zijn de schaal van de ruimte en de 

invloed van het materiaal en textuur op de rUimtelijke kwaliteit. 

Een ander voorbeeld is de tussen de beelden van 

delen en de ruimtelijke orientatie in het 

Tot op het moment dat de weergave van ruimte door het 

idioom niet meer te onderscheiden is van de 

lijfelijke ervaring van ruimte, is er 

nodig van in dit 

een bevraging en 

de polyfonie, zich 

verhoudt tot de daadwerkelijke ervaring van ruimte. Voor 

het onderzoek is een belichaamde van de ruimte waarin 

is cruciaal. Zonder de lichamelijke contexthorizon is de 

kwalitatieve zin van de polyfonie niet te achterhalen. 

In het onderzoek wordt de informatie van de film tegen de 

daadwerkelijke van de ruimte Het 

experiment niet aileen om de het gaat tevens om de 

van het filmen. Degene die filmt staat in de ruimte 

waarvan de videocamera een polyfonie laat zien. Tegen de 

"rt,tprO"t'rm,rl van de lijfelijke ervaring wordt op welke 
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zou kunnen betekenen in het 

architectonische 

- In de conclusie van het onderzoek wordt de mogelijke verrijking 
van de nnlvt,rlnl aan op basis van technologie en 

het lichaam beschreven. De conclusie is op een concreet 

waarvoor de belichaamde ervaring van de ruimte 

van Onomatopee cruciaal is. De reikwijdte van de conclusie 

staat los van de belichaamde van de 'Onomatopee

ruimte'. De conclusie van het onderzoek heeft betekenis voor het 

architectonisch nnrUJ.'rnnrn 

4.1.4 CONCLUSIE DEELVRAAG 1 

Het technologisch idioom 

in het algemeen. 

de mogelijkheid om intelligentie 

op te bouwen over de thema's die binnen het bereik van 

de polyfonie vallen. De betekenis van de polyfonie voor de 

symfonische karakteristekvan de lijflijke ervaring van ruimte is 

daarmee nog niet per defl.l1itie 

De beelden van de film confronteren ons met onze conventies 

van hoe ruimte zich manifesteert. In de confrontatie van de 

conventies over ruimte kan een aan waarnemingen op 

basis van en het lichaam een verrijking betekenen 

voor de architectonische ruimte. Het de discussie over de 

wijze waarop ruimtes dienen te worden gevormd. Een polyfonie 

aan waarnemingen op basis van technologie en het Iichaam 

bevraagd in het ontwerpproces het conventionele antwoord op 

de ontwerpopgave dat vaak achter de rug al is gevormd. 

4.1.5 FORlvfEREN VAN BEGRIPPEN VOOR BET ONTWERPPROCCES 

Bij het vormen van ruimtes in het ontwerpproces zijn op basis 

van het onderzoek drie architectonische thema's aan te wijzen 

waarop de aan een verrijking kan 

2. sequentie en 

in relatie tot tijd. De 

rn,>no'p"", in de titel van de film: 'De vloeibare 

betekenen: 1. licht en de 

3. hierarchie in de 

thema's 

karakteristiek van ruimte'. De toont hoe ruimte in 

p.52 



de ervaring gelijktijdig verschillende niveaus doorloopt binnen 

de ruimtelijke karakteristieken. 

Van de drie genoemde architectonische thema's worden de 

conventies over die thema's via de film aan de orde gebracht. In 

het schema hieronder wordt de film in relatie gebracht tot de 

drie genoemde thema's, een tekstuele beschrijving voigt op de 

volgende pagina. 

lilm + Iijllijke .""'ring 

de ,rloeibare 
k.rakt .. i"iek 

\'an ruimtc: 

\ta,'Stlegg~n van 

\'erand~ringl!n in lijd 

impact Van Ikht 
bew.ging Joor 

ruimtc 

liche in rdatk tot de 
ruimtclijke kwalitcit .. ~n 
dt! verilndrring in tijJ 

s' ..... uentie V"or:U1 de 
gewaarwording vau 
ddtn \1m de ruimtc 

he! ,· •• ude bt-cld 
op<nge!rokken 

rC~lt.lt Jltn film 

hii!:Jrdue in de 
ruimtc:lijke aspc"l..'tell 

gebicd~n waarop de vcrrijking in he't 
ontwNpproCC:S van toepils..'iing is 
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DRIE ARCHITECTONISCHE THEMA'S WAARO? DE VERRlJKING VAN 

TOE?ASSING IS 

In de mogelijkheid van de videocamera om de in 

tijd te registreren, kan er Ul~;<;;llU<;; worden oPlget,ouwd 

de relatie tussen licht en ruimte. Een concreet voorbeeld uit de 

film is het kunnen observeren van de 

in het versnelt atspellen 

ook het effect van het aangaan van de 

in de ruimte is hier een voorbeeld van Evenals het 

opengaan van een dem van een verlichte ruimte in een donkere 

ruimte (04:55:01), de stromende kenmerken van het 

hcht zichtbaar worden. 

]n hetzelfde vermogen om de VPlr"",{1P'rl 

leggen, wordt het architectonisch 

benaderd. De tussen de 

geheel van de ruimte verandert in de 

in vast te kunnen 

in de van de delen van de ruimte verandert in de 

van ruimte. Een 

voorbeeld waarop dit van invloed is, is de in de 

wijze van orientatie in de film in tot de orientatie in 

de lijfelijke van ruimte. Deze in orientatie 

ontstaat door een waarin de 

ruimtelijke naar voren komen. 

Het derde thema waarbinnen de een kan 
betekenen voor de architectonische ruimte via het 

is het thema hierarchie. In een polyfonie is zichtbaar hoe de 

onderlinge verandert naarmate 1 van de stemmen 

(tijdelijk) vervaagd. De hierarchie in de 

wordt zichtbaar. Een voorbeeld uit de film is de 

het vlsuele beeld wordt door -lcr">r'"n 

buiten het perspectief van de lens van de videocamera M<.nplpn 

dit gebeurd onder andere in de delen van de film waarin het 

geluid de ruimtelijke gewaarwording over neemt van het beeld. 
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De analyse-film 'De vloeibare karakteristiek van ruimte' toont 

hoe in de van ruimte verschillende niveaus van 

karakteristieken worden In 

van de filosofie van zit de eenheid van de ruimte 

niet achter haar verschillende kwaliteiten, maar wordt deze door 

elk van hen Elk afzonderlijke kwaliteit staat voor 30 

de ruimte in -In het van over 

het van de ruimtelijke ervaring kan een polyfonie aan de 

hand van technologie en het lichaam een 

de studie van de afzonderhjke kwaliteiten. 

betekenen in 
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4.2 VERRIJKING VS 
VAN VERARMING 

met een kartonnen bouwwerk is om Een 

zicht te op hetgeen dat verloren dreigt te gaan in de 

architectonische ruimte door de 

beelden en informatie in het ontwerpproces. 

Middels een vragenlijst is het oordeel gevraagd van deelnemers 

over de ruimtelijke ervaring van een kartonnen bouwwerk. Eerst 

zonder daadwerkelijk in de ruimte te hebben gelopen, maar 

aan de hand van een voorstelling van de ruimte op basis van 

materiaal monsters, een 3D computermodel, 2 nl"ttporf'l 

doorsnede, 3 renders en 3 foto's van de maquette van het werk. 

In het tweede deel van het onderzoek kunnen de deelnemers 

in de karton-installatie. Het onderzoek niet sec om het 

persoonlijke oordeel van de deelnemers over het maar 

over hoe dit oordeel verandert na de van 

de karton-ruimte. Het onderzoek richt zich op hoe de ,,"'rIPrtPn 

van de rpr'rp"pnt"t,,,, in fase 1 zich verhouden tot de 

van fase 2. Dit is niet gedaan om de re~)re1;entat:ie van het 

nOloll:ls(;n idioom te toetsen als communicatie middel tussen 

bouwkundige disciplines, of om mee te communiceren met een 

maar om zicht te krijgen op het geen dat verloren 

te gaan van de in het ()nhAT,Prrm 

Het onderzoek is gericht op de invloed van het 

idioom op de 'interne' afwegingen van een architect over de 

kwaliteiten in het ontwerpproces. 

4.2.1 ONDERZOEKSOPZET 

De rl"'··T,-,."V<''-'~7'''' bestaat uit 3 ruimtes. In ruimte 1 start het 

onderzoek met fase 1, ruimte 2 dient als intermezzo en in ruimte 

3 staat het daadwerkelijke bouwwerk. In ruimte 3 vindt fase 2 

van het onderzoek plaats. De foto's van de verschillende ruimtes 

zijn toegevoegd als bijlage 3. 
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INDELING VAN DE RUIMTES 

Het onderzoek start in fuimte 1. Hier 35 van het 

karton waarmee de installatie is opgebollwd en er staat een 

waarop een 3D-model van de installatie te zien is. In dezelfde 

ruimte van het karton-bouwwerk een situatie 

en doorsnede 1: 100, een plattegrond 1 :50, 3 geprinte 

van renders uit het computermodel en 3 foto's van de llldLI.IULCU.C 

1 :50. binnenkomst in ruimte 1 krijgen de deeluemers deel I 

van de uitgereikt. Hierbij wordt verteld dat de karton-

installatie bestaat uit 300 m2 karton, opgebouwd is uit van 

1070 x 1230 mm, er 4,5 liter hOlltlijm is gebruikt voor het in elkaar 

?~tten en 200 meter am delen "1"''''1l1''''' te 
de bouw. Daama is kort wat in de ruimte is 

aan materiaal en is geattendeerd op het 3D-model 

in de Op de volgende pagina's 

2 fotds van de 

die in ruimte 1 te zien zijn. De overige foto's van de 

renders die in ruimte I hangen zijn bijgevoegd ais 

p.57 
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In ruimte 2 staat een tafe! waar de vragenlijsten uit fase 

1 kunnen worden ingeleverd en wordt deel 2 van de vragenlijst 

In ruimte 2 wordt een kone gemaakt door 

verschillende delen van de Schellensfabriek als intermezzo 

tussen ruimte 1 en 3. 

In ruimte 3 staat de karton-installatie opgesteld. Ruimte 3 is 

niet eerder te bereiken of zichtbaar dan door ruimte 2. De 

afbeelding van ruimte 3 in de laat zien vanuit welke hoek 

de installatie wordt benaderd. Deze positionering is tevens af te 

lezen uit de situatietekening die is in ruimte 1. In ruimte 

3 is de deelnemer vrlj in hoe door de ruimte loopt. Achter in de 

ruimte staat een videocamera die ge(jUl'en.de het hele onderzoek 

f1lmt. Het beeld van de camera beslaat zowel de van 

de karton-installatie, als de ruimte waarin het bouwwerk zich 

bevindt. Een gemonteerde mm van 1 onderzoeksdag is als 

5. In deze fase van het onderzoek is deel 2 van de vragenlijst 

door de deelnemers ingevuld. Om ruimte 3 te verlaten moet 

ruimte 2 worden gepasseerd. Hier wordt deel2 van de vragenlijst 

no,f'If'VPI"'" Hiermee is de deelname aan het onderzoek afgerond. 

VRAGENLlJST 

De bestaat uit 14 vragen en is _..-,., __ ' __ "._ 

De beide delen van de maar 

doonniddel van een nummer aan elkaar te koppelen. De 

toegevoegd. 

Tussen de twee delen van de zijn vragen aan eikaar 

Zo is vraag 1 aan vraag 6,2 aan 8, 3 aan 9, 4 

aan 13 en 5 aan 7. Vragen 10, 11, 12, 14 staan los. Deze vragen 

gaan directer in op dat indirect door de gekoppelde 

vragen wordt onderzocht. 

Ter indicatie van de waarop de vragen zich tot elkaar 

verhouden een opsomming van een 

3: Wat verwacht je dat het meest 

ontworpen ruimte? (gesteld in fase 1) 

9: Wat vind je het meest "o'o.n,,,,,p aspect van de 
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van de 

10; Zijn er 

"\Afr .. "~'n ruimte? (gesteld in fase 2) 

in de ruimtelijke 

maar je in ruimte 1 niet had opgemerkt? Zo 

aspecten kunnen beschrijven? in fase 2) 

lOU je die 

DEELNEMERS POPULATIE 

De deelnemers aan het op te delen in drie groepen; 

groep groep 

- Groep A; deelnemers met een 

en met voorkennis van 

en groep 

bouwkundige 

het 

Hiertoe behoren onder andere medestudenten Ult het atelier 

begeleiders van dit atelier en 

deelnemers van de factUteit bouwkunde waarmee van te voren 

over het 

- Groep B: deelnemers met een bouwkundige achtergrond, maar 

lOnder voorkennis van het 

c: deelnemers die geen ontwerpende, architectonische 

bezitten en zonder voorkennis van 

ONTWERP 

In her ontwerp van her kartonnen-bouwwerk is gestreefd naar 

subtiele kwaliteiten in de ruimtelijke ten behoeve van 

een verfijning in de manifestatie van de ruimtelijke in de 

twee fases. In de geometrie van de ruimte zijn lOWe! orl:nc~gonale 

als gekromde delen gebruikt. nit om het maximale bereik van 

het materiaal op te zoeken. De installatie is van karton gemaakt. 

Naar verwachting kent iedere deelnemer het maar is 

het relatief onbekend als bouwmateriaal. Op deze manier wordt 

de beoordeling van de ruimte in fase 1 niet een op fen geleid 

door een aan een ervaring van karton 

in een ruimte, maar wordt deze opgebouwd uit de informatie 

die in de eerste ruimte wordt getoond. De Iichttoevoer in de 

kartonnen-ruimte is De installatie is op het noorden 

zodat nagenoeg enkel daglicht binnen vah en 

geen lOnlicht. Hierdoor is de lichtinval relatief constant op de 
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verschiUende momenten dat het onderzoek plaatsvindt. 

De volgende pagina's tonen atbeeldingen van het bouwproces 

van de karton-installatie. 

p.64 















4.2.2 RESULTATEN 

Er zijn 24 enquetes Zes ingevulde pn'''''''TPO niet 

meegenomen in de omdat de lichtintensiteit ten tijde 

van het bezoek aan de installatie te laag was om de antwoorden 

te kunnen vergelijken met de antwoorden uit fase 1 en de overige 

data. De 2 de!en van de vragenlijst zijn aan de hand van de 

anonieme per deelnemer tegen e1kaar uitgezet en 

versie van 

de antwoorden van de deelnemers is als bijlage 7, 

alle antwoorden zijn als bijlage in het exce!bestand 

'resultaten deelvraag 2'. 

De eerste 

karakteristiek van fase 1 

3 opmerkelijkheden te onderscheiden. 

is de beschrijving wit of sterie! als 

de van een serene 

sfeer uit fase 2. Antwoorden die hier be trekking op zijn 

in bijlage 7lichtrood I<:,C""'<OU,l"". 

In het verlengde van het vee! genoemd 'wit' in fase I, is opvallend 

dat in de antwoorden van fase 1 de zintuigen vaker apart worden 

terwijl in fase 2 de antwoorden eerder over een 

algiehele indruk gaan van de ruimte. Antwoorden van dit type 

in de bijlage omkadert met een stippellijn. 

Tot slot is de rol van de en imperfectie in de antwoorden 

opvallend. Antwoorden die hier betrekking op hebben zijn 

gekleurd. 

De foto's op de '"~'''"'''.''' """J'."Cl",,,,laten het eindresultaat zien van 

de karton-installatie. 
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4.2.3 DlSCUSSIE 

Het ontwerp van het karton-bouwwerk heeft mede de 

van de antwoorden bepaald. Een ander had weHicht 

andere antwoorden en uitkomsten opgeleverd. In die zin heeft 

het ontwerp het onderzoek gestuurd. Anderzijds is het 

voor een groot ondergeschikt. Door de 

van 2 oordelen van een deelnemer over 1 installatie is het 

zelf ondergeschikt en het onderzoek een indicatie 

over karakteristieken waarop het 

technologisch idioom een dreigt te vormen. 

Het aantal deelnemers aan het onderzoek is minimaal, maar 

voldoende om een indicatie te geven het feit dat het 

onderzoek in gaat op een in het oordeel van een 

individu (binnen-persoons 

In de zijn de deelnemers in drie 

'''I'i .... ".v .... u ... Voorafgaand aan het onderzoek was onduidelijk of er 

van de 

in de antwoorden afuankelijk 

van de deelnemer. Om dit te 

kunnen achterhalen in de analyse is er een anonieme 

O'P!"'l1,ill't die de in groepen bewaart. In de antwoorden 

van de groepen A en B zijn geen substantieJe verschillen te 

zien. De in de groepen A en B heeft daarom geen rol 

gespeeld voor de conclusie. Ook in de antwoorden van groep 

C kwamen eenzelfde typen antwoorden terug als in groepen 

A en B. De antwoorden van groep C waren echter minder 

De antwoorden van groep C om die reden als 

indicatie meegenomen in de analyse en hebben in de specifieke 

van de begrippen voor het een 

minder roI gespeeld. Deze groep behoort niet tot de 

doe!groep van het onderzoek en is als controle groep 
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4,2.4 CONCLUSIE DEELVRAAG 2 

De technologisch gegenereerde beelden en informatie in het 

ontwerpproces kunnen een verarming teweeg brengen in 

de architectonische ruimte. De verarming is in verband te 

brengen met de geneigdheid de kenmerken van de wereld 

van het technologisch idioom na te streven in de gebouwde 

omgeving. De beelden en informatie gegenereerd door de 

technologie van een architectonisch ontwerp bezitten een 

perfectie die kenmerkend is voor het technologisch idioom. In 

het ontwerpproces met deze beelden sluipt een streven naar een 

zelfde mate van perfectie en wordt de rol van de imperfectie 

in een ruimte uit het oog vedoren. Maar de perfectie van de 

computerweergave kan aileen overleven in het technologisch 

idioom. De imperfectie van de werkelijkheid, tegen het licht 

van de perfectie van het technologisch idioom, karakteriseert 

de ervaring de architectonische ruimte. De perfectie die in 

de werkelijkheid niet kan overleven komt in het onderwek 

bijvoorbeeld naar voren in het spanningsveld tussen de strakke 

beelden van het computermodel van de kartonnen ruimte en de 

imperfectie van de naden in het karton-bouwwerk. 

4,2,5 FORJv!EREN VAN BEGRIPPEN VOOR HET ONTWERPPROCES 

Een compilatie van de antwoorden uit fase 2 is de teerheid van 

het materiaal, de schoonheid van de vergankelijkheid, de serene 

steer en de vieze voetsporen die aanzet zijn tot herinneringen. 

De verarming van de architectonische ruimte als gevolg van de 

opkomst van het technologische idioom vindt plaats op deze 

vlakken. De kern van het probleemveld ligt in de specificiteit van 

de lichamelijke ervaring van ruimte en de rol van de imperfectie 

naast de perfectie, die tot uiting komt in de materialisatie. Deze 

begrippen worden verder geconcretiseerd in het ontwerp voor 

de Schellensfabriek, 
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De verarming en - van de 

bee/den en informatie ten opzichte van de 

- kunnen worden om een ontwerpproces te formeren 

ten behoeve van de architectonische ruimte. aan de 

van de en verrijldng is niet voorbehouden 

dat ze ten behoeve van de architectonische ruimte werken. Met 

hetzelfde gemak kunnen de verarming en - van de 

technologisch beelden en informatie ten opzichte 

van de lichamelijke leiden tot een ontwerpproces dat 

een verarming van de architectonische ruimte tot gevolg heeft. 

De waarop het technologiseh idioom een verarming dreigt 

te veroorzaken in het architectonisch {)ntvv,prrm ontstaat 

in het aandeel van de imperfeetie in de 

in de specificiteit van het Iiehaarn in de van ruimte. 

Irnperfectie is cruciaal in de ervaring van een ruinlte. In eerste 

instantie lijkt dit wellicht een tegenstrijdigheid, maar dat is het 

niet. In het streven naar de perfeetie van het technologisch 

idioorn in het architeetonisch een dee! van 

de rijkdom van de ervaring verloren. We rnoeten niet 

proberen naar evenbeeld van de Ie bouwen, 

maar de technologiseh gegenereerde beelden en inforrnatie 

inzetten voor een kwalitatief lijfelijke van ruirnte. 

De perfeetie van de ontwerpen-ideeen in het teehnologiseh 

idioom in die hoedanigheid verloren te gaan in 

de materilisatie van de ideeen. De waarop de imperfeetie 

intreedt is beslissend voor de kwalitatieve van ruimte. 

De imperfectie gaat, het Iieht van de van het 

teehnologiseh idioom, de dialoog aan met de existentie van 

die zich in de ruin1te begeeft. In de wijze waarop delen 

van de perfeetie van het teehnologisch idioorn verloren gaan en 

de imperfeetie ontstaat in de gebouwde werkelijkheid ligt een 

dat eruciaal is voor arehitectuur. In dit tussen de 

"PI'fPc'np en wordt de van de Iichamelijke 

ervaring rnerkbaar en rnaterialiteit betekenis. 
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Vanuit het onderzoeksdeel dat inging op de verarming zijn de 

schoonheid van vergankelijkheid, de imperfectie tegenover de 

perfectie en de rijke specificiteit van de Iichamelijke ervaring 

gerelateerd aan de materialisatie de uitgangspunten voor het 

architectonisch ontwerp. 

Naast een dreigende verarming kan het technologisch idioom een 

meerwaarde genereren die het architectonisch ontwerpproces 

naar een hoger niveau kan dragen ten behoeve van de ruimtelijke 

ervaring. De verrijking van de technologisch gegenereerde 

beelden en informatie zit in de mogelijkheid om een polyfonie 

aan waarnemingen te vormen. Het biedt de mogelijkheid om 

intelligentie op te bouwen over de architectonische ruimte in zijn 

geheel in de studie van de afzonderlijke kwaliteiten. Uit deelvraag 

1 komen de 3 architectonisch thema's naar voren waarop dit van 

toepassing is. Deze thema's zijn; licht en de ruimtelijke kwaliteit, 

sequentie en hierarchie in de ruimtelijke aspecten in relatie tot 

tijd. In de confrontatie met onze conventies in de polyfonie 

aan waamemingen, ontstaat de mogelijkheid intelligentie op te 

bOllwen over deze 3 architectonische thema's. Dit wordt naast de 

uitgangspunten uit deelvraag 2 toegepast in het antwerp vaar de 

Schellensfabriek. 
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ONTWERP 



RUIMTELIJKE CONSTELLATIE 
ONTWERP 

Vanuit het onderzoek is een begrippenkader dat 

doet over de ruimtelijke aspecten waarbinnen de 

en van het technologisch idioom neerslaat. 

De conclusies van de deelvragen en de eindconclusie schetsen 

hoe de contexthorizon zich als een 

aftekent in de ervaring van ruimte en de complexe verhouding 

van deze contexthorizon met het 

idioom in het architectonisch ontwerpproces. De ruimtelijke 

waarbinnen de verarming en verrijking van het 

l",'-HHV1"'1'>"'\"" idioom zich tonen zijn uitgeschreven in: drie 

architectonische thema's uit deelvraag 1 en in de rol van de 

in relatie tot de specificiteit in de 

van ruimte. Deze ruimtelijke aspecten worden in het 

AnhM.>rn voor de Schellensfabriek en vormen de 

voor het nntv.fj>nl Door de concretisering van 

voor de Schellensfabriek. krijgen het onderzoek in een 

de van het onderzoek te maken met een 

locatie. De Schellensfabriek heeft een plek in een stedelijk en 

sociaal weefsel en dit naast het onderzoek aanleidingen en 

randvoorwaarden voor het ontwerp. 

Allereerst komt de stedelijke context aanbod en de aanleidingen 

die de stedenbollwkllndige context biedt voor deSchellensfabriek. 

De vanuit de sociale context zijn meegenomen in 

de van de toekomstige functies voor de fabriek. Daarna 

worden in dit hoofdstuk de programmatisch aspecten van het 

f\nnAfl>rn beschreven. 
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6.1 IN 

De stedenbouwkundige analyse bestaat uit 10 kaarten 

schaal I :2000 en een orngevingsmaquette schaal 1 :500. Alle 

stedenbouwkundige kaarten zijn bijgevoegd als bijlage 8, in 

het is de selectie van de kaarten die inzicht 

geeft in de conclusies van de stedenbouwkundige analyse. Deze 

selectie bestaat uit 4 kaarten. Kaart 1 op de volgende 

toont de van de Schellensfabriek in Eindhoven. 

De fabriek heeft zich door heen steeds verder 1..\1<1",,",1)" 'C'u. 

Het oudste en rnonurnentale deel van de fabriek is in kaart 
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gekleurd. 

delen van de fabriek 
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Schellensfabriek 

monumenlale deel 

schaal onderwerp tekeningnummer ltI 

1:2000 ligging Schellens 01 



Het monumentale deel aan de aan de straat 

de Vestdijk. De maakt onderdeel uit van het 

wegennetwerk van de binnenstad. Het verbindt het zUidelijke 

dee! van de stad met het centrum en het centraal station. 

De bovenste rechts is een foto van de 

aan de Hierin 

is het houten deel het monumentale dee!. van het 

monumentale dee! bevinden zich de delen van de fabriek, 

in de foto rood bruin. 

In het panorama op 95-96 is de aan de Vestdijk 

Er is Ie zien hoe het oude deel links in de 

gevel van de fabriekshaUen rechls. Aan de noordzijde 

de fabriek aan de en de rivier de Dommel. 

De afbeelding rechtsonder toont de fabriek van 

de Bleekweg en de met op de 

Dommel. Het deel van de farbiek aan de Dommel is het laatste 

gebouwde deel van de fabriek. Het panorama op 97-98 

toont deze noordelijk gevel aan de Bleekweg. In 

de deze gevel is een duidelijk ritme te herkennen en de grote 

Aan deze is de hoeveelheid 

verkeersintensiteit en de Dommel kenmerkend. Aan 

de Zllidzijde wordt de fabriek in gesloten door het Park plaza 

hotel. Aan de grenst de Schellensfabriek aan het 

parkeerterrein van dit hotel. 

De Schellenstabriek is in de 

waar meerdere keren 

het op te merken. Wat 

van de slad een gesloten 

kan worden zonder 

is het grote aantal 

vierkante meters van de fabriek. In de manier waarop de fabriek 

in de huidige siluatie staat lijkt het zich aan haar context Ie willen 

onttrekken. De 2 in de gevels kunnen een eerste 

mogelijkheid bieden voor de verbinding van de fabriek met haar 
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Kaarten 2 tot en met 4 op de komende gaan in op het 

karakter van de gebieden van de Schellensfabriek. 

In kaart 2 zijn de onbebouwde delen binnen de bouwblokken 

grijs gekleurd. Een deel van deze onbebouwde delen wordt 

opgeeist door de auto. Dit zijn bijvoorbeeld de achtergebieden 

van de bouwblokken die als worden gebruikt. 

Deze gebieden die worden gedaimd door de auto, zijn in kaart 

3 grijsgroen Opvallend is het aandeel 

in vergelijking tot het rondom de fabriek. Niet alleen in het 

wegennet is de auto dominant, maar tevens in de onbebouwde 

gebieden rondom de Schel1ensfabriek. Naast de Schel1ensfabriek 

aan de en grenzende aan de Dommel ligt een 

dat als een parkeerterrein wordt gebruikt door het 

Park Plaza hotel. De connectie van dlt onbebouwde terrein met 

de de Schellensfabriek en het hotel am 

bij de beter in te gaan op de kwaliteiten van dit 

terrein. 

Kaart 4 toont de rivier de Dommel en haar oevers in het dee! 

van de stad rondom de Schelleosfabriek. De rivier vormt eeo 

groen aan de fabriek. In de ontmoeting tussen 

de Dommel en de fabriek schuilt een am beide 

in de binnenstad naar een niveau te tillen. De 

van het terre in van de Schellensfabriek kan mede dit stuk van 

de Domme! prominenter in de van de stad en 

biedt de ontmoeting tussen de Dommel en de fabriek 

voor de fabriek am via de Dommel een relatie te 

zoeken met de omgeving waar het instaat. 
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schaal 

1:2000 

onbebouwd 

Schellensfabriek 

monumentale dee! 

onderwerp 

onbebouwde delen 

tekeningnummer "" 
0, 02 ,,-_, 





schaal 

1:2000 
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Samenvattend de vanuit de 

inpassing: de rivier de Dommel grenzend 

aan het het onbebouwde terrein ten westen van 

de fabriek in relatie tot het hotel en de van dit 

terre in en de Vestdijk ais belangrijke verkeersader voor 

vervoer en fietsers. Deze elementen worden 

in het ontwerp om de fabriek in de stad een te geven die 

zowel voor de stad, als voor de fabriek een meerwaarde is. 

De 

de 

HERIN DE LING 

vanuit 

vanuit een 

die past binnen de structuur van de fabriek 

en de sociale context van de stad. niet de hele fabriek 

wordt meegenomen in de herindeling. Het monumentale deel 

uU""":UH5 anders van karakter dat het om een andere aanpak 

dan de rest van de fabriek. Met name qua schaal en 

detailniveau is het van een andere orde dan de del en 

van de fabriek. Voar het manumentaJe deel een plan voar 

Voor de overige de!en is dat plan minder 

duidelijk. De delen van de fabriek buiten het monumentale dee!, 

als genomen om de conclusie van het onderzoek 

in te concretiseren. Voor deze delen is een structuurvisie 

tppnOP7,>t die de herindeling van de Schellensfabriek beschrijft. 

Van de delen van de fabriek waarop de structuurvisie van 

is, is niet alles tot het zelfde detail niveau 

In de Iijntekenmgen rechts wordt de 

weergegeven. In de onderste 

van de fabriek te zien waarap de structuurvisie ""j'rpiirv; 

De tweede tekening van onder toont de 

de derde van onder is het aan de 

DommeL Van deze twee stukken wordt weergegeven wat hun 

ral is in de Het bovenste dee! van de is het 

waarvoor in detail een is 

p.106 



Ververij en 

Dommel-ziJde 

Fabriekshal 

ScheUen5fabriek 
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De van de ScheUensfabriek is beschreven van een 

naar een ldeine schaal. Een globale indeling is gemaakt 

aan de hand van de uit de stedenbouwkundige 

van de fabriek specifieker 

in een serie bovenaanzichten die enkel ingaan op 

het fabrieksterrein. Een op ldeine schaal van de 

wordt gegeven in het laatste deel van dit hoofdstuk 

de hand van 

voIgt nu de 

van het ontvlierp aan 

van de ontworpen delen. Allereerst 

van de globale herindeling van de 

ScheUensfabriek. Hierin drie del en te onderscheiden: de 

fabriekshal, de aan de Dommel en de oude ververij. 

DE FABRIEKS HAL 

De ScheUensfabriek is in de stad een 

door haar besloten functie en 

veroorzaakt 

In het nieuwe 

on twerp wordt een link met de stad dit 

kan onder andere door het inzetten van de fabriekshal voor 

publieke functies. In de fabriekshal worden in de situatie 

sporadisch culturele evenementen maar 

delen van de staat de ruimte Toch lOU het een verlies 

als deze ruimte niet meer lOU kunnen worden door 

de creatieve sector. Er dient echter weI een functie aan de hal te 

worden toegevoegd om een continu'iteil in het van de 

vele vierkant meters te waarborgen. In de van de 

Schellensfabriek zijn de parkeermogelijkheden van het terrein 

aan de westzijde, verplaatst naar de fabriekshal. De fabriekshal 

wordt herbestemd tot parkeergarage die ontsloten wordt vanaf 

de Vestdijk en een interne verbinding heeft met het Park 

Plaza hotel, waarvan de parkeerplekken op het buitenterrein 

waren. De parkeergarage kan nog steeds opget~lst worden voor 

evenementen. In de ruimtelijke eisen voor de functies hoeft dit 

e1kaar niet te bijten. Ten tijde dat de ruimte niet wordt rmcrP"l~t 

voor evenementen, kan de ruimte voor worden 

en er geld verdiend worden aan de .""';i"'HU 
meters. De verplaatsing van de parkeerplaatsen heeft daarnaast 

p.108 



tot dat her dat een relatie heeft met de 

Schellensfabriek en de Dommel, vrijkomt en beter 

worden am een kwaliteitsslag te maken voor de 

kan 

het hotel 

en de stad. Op het terrein wordt in het nieuwe antwerp een link 

gelegd met de Dommel en ontstaat een openbaar groengebied 

dat het fabrieksterrein wordt. Onbebouwde en 

besloten delen van de fabriek worden door het V'''''''''''''' van 
de van het hotel toegevoegd aan de 

ruimte van de stad. 

DE DOMMELZ!)DE 

Het deel van de fubriek dat zich orienteert op de Dommel is 

relatief van aard en heeft een hoeveelheid 

Dit gedeelte laat zich ideaal om 

met minimale aanpassingen van te maken. Dit 

zijn woningen met relatief weinig vierkante meters, maar met 

een hoge kwaliteit; het midden in de stad aan een verkeer 

luwe straat, aan groenzone waarop de woningen 

op van het station, goed bereikbaar per auto en 

aan de locatie is am de 4 minuten een busverbinding. 

Aan de woningen op de begane kunnen werkruimtes 

worden De in de fabriek brengen leven in 

het gebouw dat zich over de hele dag uitstrekt 

DE VERVERIJ 

De oude ververij en de ruimtes die daar in de 

aangrenzen, krijgen funches; dit wordt een restaurant, 

vrije werkplekken, ruimtes om in te en 

ruimtes om 

voor hp'onr'pl<m 

kunnen worden 

1-/"_""""""." in te houden of 

in te dineren of 

plekken om 

in tentoon te stellen en ruimtes die kunnen 

worden voor fees ten, 

gaan in op de 

m(1,Arhp,'It1 voor bruiloften. Deze ruimtes 

in de manier en plek van werken en 

faciliteren het samenkomen van mensen. De ruimtes maken een 

link met stad door de orientatie op vrijkomende buitenterreinen 

ten westen van de fabriek. Dit deel van de fabriek wordt in detail 

uitgewerkt in het architectonisch 

p. 109 



2. 

4. 5. 

7. 8. 
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De linker pagina schema tisch in 9 bovenaanzichten de 

van de fabriek weer vanuit de bestaande situatie. 

1. De Schellensfabriek in samenstelling. 

2. Delen van de fabriek die ontoereikend zijn en gesloopt worden. 

3. Het deel van de fabriek. Geschikt voor kleine 

die georienteerd op de Domme!. 

Aan de woningen op de 

worden geJ.WDPelld 

grond kan een bedrijfsruimte 

4. Dit deel bestaat uit twee in elkaar overgaande hallen met 

sheddaken en vakwerkspanten. De fabriekshal wordt 

als parkeergarage naast de mogelijkheid tot het faciliteren van 

toneelstukken, binnenmarkten of een 

schaatsbaan in de winter. 

S. Het deel van de 

algemeen publiek. 

dat toegankelijk is voor 

6. Het dee! van de dat is " ... ,' .... " ... nr ...... n 

van het Park Plaza hotel. Dit deel kan in '''Ul.l<:ll''l.ll 

voor de 

met 

het hotel worden ingezet voor evenementen. 

7. Grote, ruimte waar vroeger verfmachines stonden en in 

de nieuwe situatie de doorgang is tussen de parkeergarage en het 

hotel. Vanuit het nieuw aangebouwde deel van de 

wordt door een oud karakteristiek deel van de fabriek het hotel 

betreden. 

8. Dit dee! is de oude ververij waarin """1-'<1.,," worden 

maar waarvan de V~~r dit 

dee! is een "":"'C;l<lll 

hoofdstukken wordt 

ontwerp gemaakt dat in de vo!gende 

en 

9. Deze ruimte die grenst aan de ververij was de oude nopkamer. 

Dit dee! wordt gesloopt en er wordt een nieuw deel voor 

gebouwd. Dit dee! behoort tevens tot het verder deel 

van het ontwerp dat in komende hoofdstukken wordt 

p. 11 
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ONTWERP PROGRAMMATISCH 

De pro,gram van het nntw,>rn worden in het 

komende deel toegelicht aan de hand van een serie 

schaal 1:500 en 1:200. De ruimtes van het 

An'n.,t'r", is nauw verbonden met de aspecten, 

maar voordat de beleving kan worden toegelicht en de relatie 

van het ontwerp met het onderzoek kan worden uitgelegd, 

is eerst een beeld nodig van hoe de programma-onderdelen 

zich tot elkaar verhouden. Een eerste overzicht van de 

sarnenkomst van de verschillende delen van de herindeling is te 

zien op de afbeelding hier links. 

1 op de volgende pagina toont de van de 

efl!nd,~lmlg van de Schellensfabriek 1:500. De drie delen van de 

zijn hierin te onderscheiden: L de fabriekshal 

als 2. de woningen in de 'Dommel-zijde' en 3. 

de waarvoor een uitgewerkt is gemaakt. Voor 

de fabriekshal is een schets gemaakt van hoe de parkeergarage 

kan functioneren. De ontsluiling vindt via de Vestdijk. Bij 

opr'p~'>rvpp"(1 voor 3 achter elkaar 

staande autds voor de 'Ha,,, .. ,,,,,u 

is in twee delen OD,get>ou 

en kan worden 

te houden. 

het linker deel is 

van het rechter 

dee! op het moment dat er een evenement is. Het rechterdeel 

van de parkeergarage is gereserveerd voor het hote! en kan 

van het linker deel functioneren. Bij evenementen 

kan dit deel naar gelang er wei of niet bij worden betrokken. De 

van de parkeergarage naar het hote! loopt via een hoge, 

karakteristieke ruirnte van de fabriek voorzien van daklichten. 

llevoeQ'O als bijlage 9. Het aantal Een foto van deze ruirnte is 

v,~",,,,,,,u van het deel dat is voor het hotel is 

aan het aantal plekken dat het hotel op het buitenterrein 

bezat. 

Denrr)Nr<lfY'l indeling en de aansluitende 

bouwdelen worden toegelicht aan de hand van tekening 2 schaal 

1:200. 
p.l13 
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2 op de [oont de 

bestaat uit 3 delen. Hoe de deleD zich 

verhouden wordt beschreven in hoofdstuk 7 

in dit dee! worden enkel de 

onderde!en per deel worden aangegeven door middel van letters. 

Deel 1 is de oude 

,,,v,,,,,,,u en aan de wanden van """)';".C'l~'" 

toegevoegd voor de In de is het restaurant 

ondergebracht met een open keuken en een bar. De keuken is 

opgesplitst in een warme en koude kant. de werkbladen waar 

de valt het van de bestaande 

daklichten door een bekleed met fosforbronzen 

blikplaten. Een van de keuken is als 

bijlage 10. De 

delen in het dak 

met de spoelkeuken. 

spoelkeuken niet in de 

Wei heeft het ziehl op de 

kopgevel. De koeling en 

wordt via de dichte 

De keuken staat in verbinding 

te voorkomen is de 

opgenomen. 

door een bestaand raam in de 

bevinden zieh in dezelfde ruimte 

als de spoelkeuken en kunnen via de 

bevoorraad. Naast de is de 

kluisjes en toiletten voor de medewerkers. De toiletten voor 

het restaurant via de noordelijke kopgevel 

van de ververij via de deur die vroeger tot het verf

laboratorium. Na de komt men terecht in een 

gezamenlijke ruimte met de wasbakken. Voor de tot 

de toiletten moeten de dames rechtsom de en 

in en de mannen linksom. De toiletten bevinden zich in twee 

);,,,,'U'lCH blokken in de ruimte van de de tot de 

toUetten VP,'I{){)nt bu iten de om. 

De tweede serie ruimtes bevindt zich ten westen van de 

ververij. Deze ruimtes kunnen worden voor besloten 

p.116 



of gebruikt worden als extensie van het restaurant 

voor flexibele werkplekken. De totale ruimte kan in twee delen 

worden gesplitst, waarna ze onafhankelijk van elkaar te gebruiken 

Het is moge!ijk dat de ruimte waarin de 

zieh bevindt, wordt voor flexibele fees ten 

of en dat de kleinere ruimte aan de linkerkant wordt 

om presentaties in te geven of om in te 

houden. De beide delen kunnen onafhankelijk van e1kaar worden 

gebruikt en hebben eigen sanitaire voorzieningen. Grenzend 

aan de bevindt zich een ruimte waarin alle 

technische apparatuur kan worden opgeborgen. Kenmerkend 

voor dit dee! van het is het daklicht. Onder het daklicht 

de trap omhoog die de grond metde eerste 

verbindt. De van de eerste verdieping is weergegeven 

in 120-121. De ruimte op eerst verdieping 

is qua grootte vergelijkbaar met de presentatie-I vergaderzaal 

op de maar is qua ruimte uitzonderlijker en richt 

zieht op meer formele bijeenkomsten. De ruimte op de eerste 

heelt zieht op het groen en in de ruimte 

bevindt zich een Jift vanuit de keuken, zodat de ruimte geschikt 

is voor besloten diners en/of fees ten. 

Het derde deel van het is de de ruimte 

grenz(~nd aan de tuin. Het is een onverwarmde ruimte die in 

de lente en in het van de herfst wordt In deze 

peri ode kan de ruimte de functie van het tweede deel overnemen 

of er een aanvulling op In de zomer verplaatsen de functies 

van het dee! 3 zich naar de tuin, in de winter blijven de functies 

in het eerste en tweede dee! van het ontwerp. Het 

zwaartepunt van het ontwerp mee met de seizoenen en 

de ruimtes makeb gebruik van de beleving van de jaargetijden. 

De tuin zoekt met de Domme! en kan door de stad, de 

Schellensfabriek en het hotel als een achtertuin worden 

Door de toevoeging van de tuin aan het fabrieksterrein 

op het oude ontstaat er een van het 

groen de dommel en wordt de beleving van de Dommel in 

dit deel van de stad sterker naar voren gebracht. 

p.117 
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7. HET ONTWERP IN HET LICHT 
VAN HET ONDERZOEK 

In het 

het 

hoofdstuk de 

toegelicht. In de ~rf"Yr'" n1 

context stu rend geweest. In dit hoofdstuk wordt de aandacht 

van het programma naar de beleving van de ruimtes en 

wordt de concretisering van de beschreven van 

het onderzoek van deelvraag 1 en respectievelijk deelvraag 2 in 

relatie tot het on twerp. In dit deel krijgt de ruimtelijke 

van het antwerp het 

7.1 

De ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp is ontstaan met 

de Schellensfabriek als aanzet. De beleving van de ruimtes 

van de SchelIensfabriek is daarvoor geanalyseerd in al haar 

bijzonderheden en mindere kanten. Dit is gedaan door foto's te 

maken van de ruimtes, de fabriek in een 3D-model 

na te bouwen en door van de een maquette schaal 1:100 

te maken. De atbeelding links is een foto genomen uit deze 

Met de ScheUensfabriek als aanzet in de 

is in het antwerp CIPry'r.f'lnr naar een vervlechting tussen 

dde opzichzelfstaande del en. 

De opzichzelfstaande nlimtes in het antwerp te 

onderscheiden in de doorsnede op de volgende pagina. Aan de 

linkerkant van de doorsnede is de fabriekshal te zien. Rechts van 

de fabriekshal een stuk buitenterrein dat omsloten wordt 

door de Schellensfabriek. op de rprhtp""<l is 

de dwarsdoorsnede van de te zien, met daarnaast de 

nieuwe delen. Het deel van de doorsnede op de 

toont het ontwerp met de 3 e1kaar gelegen ruimtes, 

p.123 
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in het staan op zichzelf zodat ze 

van elkaar kunnen functioneren, Hierdoor zijn de 

ruimtes flexibel in de manier waarop ze kunnen worden ingezet 

De van de ruimtes creeert een deel van de ruimtelijke 

kwaliteit in de ruimtes, Op basis van 1 van het 

onderzoek drie architectonische thema's aan te wijzen 

waarop de polyfonie aan waarnemingen een verrijking kan 

betekenen: L sequentie, 2, licht en de kwaliteit en 3. 

hierarchie in de ruimtelijke In het thema 'sequentie' 

is een start gemaakt met het concretiseren van de conclusie uit 

1. 

In het vermogen van de videocamera om de in 

wordt het architectonisch thema sequentie 

benaderd. In de analyse van de 

verandert in de film in vergelijking tot de ervaring 

van die ruimte, de sequentie waarin de delen van de ruimte 

worden waargenomen. In deze van de sequentie van 

de waargenomen delen, wordt hoe het geheel invloed 

heeft op de verschillende onderdelen en de losse onderdelen op 

het De analysefilm van de schetst 

hoe materiaal en Iicht de sequentie van de onderdelen van de 

ruimte kunnen sturen. 

In het ontwerp voor de ScheUensfabriek is de polyfonie van 

aan de hand van de benutdooreen 

dee! van de kwaliteit van de ruimtes te zoeken in de sequentie 

van de delen van de ruimtes. De waarop de sequentie in 

de ruimtes wordt gestuurd, varieert. Eerst komt de inzet van het 

materiaal aan bod en daarna die van het licht. 

de benadering van de Schellenstabriek vanuit de stad is 

om de van ruimtes te sturen. 

Vanuit de bestaande gevel van de Schellensfabriek aan de 

markeert het nieuwe materiaal de De 

heeft door de waarin het nieuwe materiaal 

p, 126 



is toegevoegd nu eerder iets weg van een tunnel dan van een 

poort. Aile zijden van de toegangspoort bestaan uit het nieuwe 

materiaal en lop en door tot het omsloten buitenterrein waaraan 

de ververij ligt. De rechterwand van de poort, gezien vanaf 

binnenkomst, gaat over in de nieuwe gevel van de ververij. 

Deze poort en gevel bestaan uit de prefab-beton e1ementen. De 

tekening onderaan de bladzijde is een perspectief tekening van 

de 'entree-tunnel' met in het verlengde rechts de wand voor de 

ververij. Binnen in de ververij zijn de bton elementen aileen 

zichtbaar in de raamopeningen in de buitengevel en bij de entree. 

Het materiaal stuurt de sequentie in de ruimtes vanaf aankomst 

bij het fabrieksterrein tot in de ververij. Binnen in het restaurant 

in de ververij is door de omkadering van een zelfde type beton

elementen de doorgang naar het tweede deel aangegeven. Het 

toegevoegde beton dirigeert de sequentie van de ruimtes. 

---

\ 
\ 
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In de 'De vloeibare karakteristiek van ruimte' wordt 

naast de invloed van materiaal zichtbaar hoe licht de <<>''''''nti", 

in de delen van de ruimtes kan sturen. In het ontwerp is licht 

geven in de sequentie in het tweede 

Dit dee! is in de plattegrond aangegeven 

met nummer 2 en bevindt zich ten westen van de Het 

dee! bestaat uit een zaal met daarin een 

In het dak bevindt zich een lang gerekt daklicht. 

Dit daklicht stuurt de sequentie van de verschillende delen de 

van ruimte. binnenkomst vanuit de ververij loop je haaks op 

het vanuit deze ruimte kan rechts de in 

worden gegaan of links de trap op naar de eerste Het 

daklicht door alle 3 de ruimtes en vormt een link tussen 

deze delen van de ruimte. Niet iedere link tussen de ruimtes is 

even sterk. De licht intensiteit van het daklicht stuurt de 

in de verschillende ruimtes. Bij binnenkomst wordt vanuit de 

hoofdruimte aan de hand van het licht verwezen naar het deel 

van de Verder in de ruimte wordt via het licht 

met de eerste verdieping. De 2 foto's op 

varmit de vergaderruimte, het licht vanuit 

het dak dat de van de delen van het middelste deel van 

het stuurt. 

VAN DE 

het vormen van de ruimtes in het op 

basis van 1 van het onderzoek drie architectonische 

them a's aan te waarop de polyfonie aan 

kan betekenen: 1. sequentie, 2. hierarchie in de 

aSt:1eClren en 3. licht en de ruimtelijke kwaliteit. Na de 

rol van de CPlll"'ntIPvan de dden van het ontwerp in de 

van de ruimtes) wordt in dit deel de hierarchie in de 

p. 128 







In de 

hoe de 

de 

aan de hand van de is zichtbaar 

verandert naarmate 1 van de 

De hierarchie in de ruimtelijke 

wordt zichtbaar in 

Een voorbeeJd ult de film is de 

het visuele beeld wordt opengetrokken door 

waarop 

die zich 

builen het van de lens van de videocamera afspelen; 

onder andere in de delen van de film waarin het 

de ruimtelijke gewaarwording overneemt van het beeld. 

In het is dit benut in het derde deel van het ontwerp; 

de tuinkamer. Dit deel van het is niet ge'isoleerd en 

heeft een van aileen enkel In de ruimtes van 

het Anr",.,,.,., kan de buitenwereld wei worden maar niet 

,,"''',",Wfl De visuele aspecten dominerend in de relatie russen 

binnen en buiten. In de tuinkamer wordt de 

verder oDlen!!ebrol<en door naast de visuele karakteristieken van 

de ruimte, in te zetten in. Door het dat vanuit de 

van ruimte 

kan de ervaring 

ruin. De volgorde 

ruin naar binnen komt, strekt de 

zich uit. Het geluid van bijvoorbeeld een 

van de ruimte verlengen naar de 

in de rang van ruimtelijke is in deze ruimte verlegd. 

7.3 DE KWALITEIT 

Tot slot van dit hoofdstuk het derde architectonisch thema 

ult 1: licht en de kwaliteit. Dit thema 

wordt tevens benaderd vanuit de bee!den van de analyse film 

'De vloeibare karakteristiek van ruimte'. Het meest concrete 

voorbeeld in het ontwerp van de waarin de vloeibare 

karakteristiek van ruimte te zien is in relatie tot licht en de 

kwaliteit, is in de trap. De is als een object in 

de ruimte Bij het betreden van de ruimte vanuit de 

de treden niet maar stroomt het licht van 

het daklicht de dichte van de Op de foto links 

is het middelste witte vlak het dichte dee! van de trap. Aan de 

ander verder de ruimte in, worden de nrrF'n~'n zichtbaar. 
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De trap onder het daklicht omhoog, om halverwege een 

bocht te maken en naast het daklicht verder omhoog te gaan 

naar de eerste Het daklicht wordt dan op ooghoogte 

en vormt een intermediaire tussen de begane grond 

en de eerste In de foto van de maquette rechts is te 

zien hoe de vloeibare karakteristiek van ruimte in relatie tot het 

Iicht en de kwaliteit gebruikt ten behoeve van de 

van de ruimte en het grbruik van de ruimte stuurt. 

7.4 

Tot dusver is de van deelvraag 1 in het ontwerp 

van de conc1usie uit de 

aan de hand van de begrippen perfectie en 

In de ruimtelijke karakteristieken 

van de Schellensfabriek is in de computer gezocht naar de rol van 

en in de van de ververij naar de rol van de 

in de ruimtes van de Schellensfabriek. 

De beelden en 

bezitten een 

idioom. Vit het 

door de technologie 

die kenmerkend is voor het technologisch 

lTP'<O'lr>flPI van de Schellensfabriek komt de 

van de ruimtes naar voren in het maatsysteem waaruit 

de ruimtes Voor het efficient modelleren 

van de bestaande fabriek in de computer dienden de maten te 

Ulll~CL'C:L die ten aan de fabriek. Het 

vanuit deze perfect gelijke maten 

om het modeJleren zo efficient mogelijk te 

maken. De kant van de in het ontwerp is vlotgetrokken 

door het wat door middel van het modelleren van 

de bestaande fabriek in de naar voren is 

De van het to"<h,,,,,, van de fabriek komt in 

de maten waaruit het is opgebouwd. De stramienmaat 

van de sheddaken van de fabriek is 5250 mm. Modules in het 

ontwerp, zoals de betonnen gevelelementen, zijn een veelvoud 

van 1050 mm. 
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De smalle van het is 1050 mm en past 5 keer 

in de stramienmaat van de fabriek. Het staande gevelelement 

loopt in het ritme van de fabriek mee. De maat van de zijde 

van het is 2100 mm. Dit is het tweevoud van 1050. 

zijde is de stramienmaat van de fabriek. 

ontstaat een rilme dat niet exaete 

het rHme van de bestaande fabriek voigt door het verspringen 

van de halve maat, maar deze delen hebben een ritme dat hierop 

voortborduurt. In de gevel kolommen van de tuinkamer en de 

zuilenrij die het dak ondersteunen komen de twee ritmes 

elkaar. Het rilme van de gevelkolommen is anderhalf keer dat 

van de zuilenrij. In de breedte van het ontwerp loopt, vanuit 

de richting de tuin, een gradient van het bestaande 

rilme naar het nieuwe ritme. In het gradient de ruimtes 

steeds meer een rHme op en zetten een karakter neer los 

van de fabriek Het nieuwe ritme loopt niet de fabriek in, 

maar is er ook geen direete kopie van. Het rilme is Ie zien in de 

in de en grootte van 

in de prefab elementen en in de waarin 

deze elementen zijn bevestigd. De zuilenrij in de tuin is een 

in de van het bestaande rilme naar het 

nieuwe ritme. De wilen volgen opnieuw de hjn van de fabriek. 

De zuilen pakken het rilme van de gevel aan de Dommel-zijde op, 

maar dan wei in het nieuwe materiaal en maken zo de naar 

de nieuwe toevoegingen in de tuinkamer. Oude en nieuwe delen 

bestaan naast elkaar en in de van de versehillende 

ritmes worden beiden versterkt. 

Op de doorsnede op de pagina is het ritme van de 

fabriek Ie zien in de wanddelen tussen de ververij en her tweede 

deel van het Ook is in de doorsnede de 

te zien in de vorm van een boog in de bestaande wand 

dat het karakter van de bestaande bakstenen wand toont. De 

op de geven ziehl op hoe 

de twee versehillende ritmes naast elkaar bestaan. 

p, 135 
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7.5 

In deelvraag 2 van het onderzoek is de vraag of de 

technologisch beelden en informatie in het 

kunnen betekenen voor de 

architectonische ruimte. Vanuit het karton-bouwwerk is 

dat het idioom kan leiden tot een van 

de architectonisch ruimte De is in verband te 

met de geneigdheid de kenmerken van de wereld van het 

technologisch idioom na te streven in de gebouwde 

In het met deze beelden sluipt een streven naar 

een ze!tae mate van en wordt de rol van de 

in een ruimte uit het oog vedoren. Maar de 

ItP'-W,'pr,,,,,,,rp kan alleen overleven in het 

van de werkelijkheid, 

van de 

het licht 

van de van het technologisch karakteriseert de 

ervaring van de architectonische ruimte. 

De kern van het probleemveld van de dreigende verarming 

in de specificiteit van de lichamelijke ervaring van ruimte en 

in de rol van de naast de Deze 

komen tot ulting in de materialisatie. In het ontwerp de 

conclusies uit in de samenkomst van 

de perfectie en in de materialiteit van het 

Oit wordt aan de hand van twee voorbeelden uit het 

het eerste voorbeeld betreft de wand die de tuinkamer 

scheidt met de rest van het ontwerp; het tweede voorbeeld is de 

gevel die voor de bestaande gevel van de 

ruimte na te isoleren. 

is gezet om de 

Eerst wordt de wand grenzend aan de tuinkamer De 2 

fota's van de op de 2 tonen dezelfde 

de 

maar gezien vanuit 2 verschillende ruimtes. De fa to's van 

komen niet overeen met de van de 

kant is in de foto tijdelijk 

oo,·I"I'p<1 om in 1 foto een beeld te geven van de 2 naast elkaar 

ruimtes. 
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In het aanzicht van de betonnen wand vanuit de 

op de foto hier rechts, is het oppervlak van het beton en 

Vijftig mm rondom de raamopeningen is het beton 

waardoor er tel' een structuur in de wand 

ontstaat Het raamkozijn valt aan deze zijde in het vlak van 

de wand. Door het raam, vanuit de 

bestaande delen van de fabriek te zien. De };",.aHU'" 

in contrast met het omkaderen de overgang tussen 

het nieuwe en het bestaande dee!. 

Aan de andere zijde heeft de 'Nand een heel ander karakter. 

De foto op de volgende toon! de zijde van de wand 

vanaf de kant van de De wand is 

een bestaande wand van de ScheUensfabriek die niet meer 

voldeed. De bakstenen wand als gebruikt en daarna 

De nieuwe wand toont de afdruk van de wand die 

er vroeger heeft geslaan, inclusief aile imperfecties. Wanneer 

vanuit deze kant door de wordt ziet 

men het nieuw gebouwde deeJ. De gezandstraalde fand aan de 

andere zijde geleidt de overgang tussen het oude en nieuwe. 

Een zelfde principe schullt ook in deze zijde van de wand. De 

afdruk van de bestaande wand is een 

De 

beide 

in het materiaal waarvan het nieuwe deel is 

van de Schellensfabriek worden de 

van de nieuwe wand. 

in 

Het tweede voorbeeld waarin de rol van de wordt 

is in de nieuwe voor de bestaande 

die de ruimte na isoleert De waarop de 

intreedt ten opzichte van het beeld van het dat 

is door het idioom, is beslissend voor 

de kwalitatieve ervaring van ruimte. 1n de wijze waarop delen 

van de van het idioom verloren gaan en 

werkelijkheid, een 

waarin het architectonisch betekenis krijgt. 
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In het gebied tussen de en de imperfectie wordt de 

van de lichamelijke merkbaar en 

het materiaal haar betekenis. Oit wordt in het ontwerp voor de 

Schellensfabriek in de gevel. Het regenwater van 

het bestaande dak stroomt over de nieuwe wand. Het water laat 

een roest achter op de delen waar de zon en er 

ontstaat mos op de delen die het in de 

schaduw vallen. De die ontstaan in de gebollwde 

zijn ingezet om de ruimte voor de 

geven. Het foest-patroon kan tot op zekere 

worden door de variatie in de hoeveelheid water die 

loopt. De intensiteit van het water dat over de gevel stroomt, 

op in de richting van de entree. De entree zelf wordt omkaderd 

door beton waar geen overheen loopt. Het 

achterste deel van de wand knikt weg, zodat dit deel van de gevel 

het heIe jaar door in de schaduw staat en daar het 

overgaat in mos. Beide aspect en definieren de ruimte voor de 

wand en leiden de omsloten buitenrllimte naar de entree. De 

hebben een aandeel in de kwaliteit Op 

de pagina is het uitgewerkt op 

schaal 1:20. De toont 

de gevel vlak na op de achterzijde van 

die laat de hjd later zien. In pIaats van dat de 

gevel door verolldering in kwaliteit afneemt, valt de gevel door 

de jaren heen steeds beter op plaats. Er is niet om 

de die kenmerkend is voor het 

na te streven, maar om de die ontstaan in te zetten 

voor de kwaliteit van de ruimte. De in de gevel is wei 

overwogen en de is niet losgelaten. De toont 

zich in het maatsysteem van de gevelelementen en in de rand 

van brass die een exactheid in de brengt. De en 

bestaan van e1kaar. Het is dan ook nooit het 

doel de 

idioom te mijden, maar wei bewust af te vragen hoe de 

van het no!ol';ISC:h idioom zich verhoudt tot de gebouwde 

omgeving en wanneer het streven naar deze 

voordele van de ruimte is en wanneer ten nadele. 

ten 

p. 145 
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dakrand 

beslaande gevel ververij 

200 mm isolatie 

DPC-folie 

HEA 280, h.o.h. 5250 mm. 
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fiber-cement paneeJ, 

80 % cement en 20% cellulose. 
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opgelaste kopplaat 

bevestiging isolalie d,m.v. rozet. 

h.o.h. 600 mm 
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8. CONCLUSIE 

Architectuur is verweven met de ervaring van ruimte. In de 

confrontatie met het lichaam krijgt ruimte haar gebruik en haar 

betekenis. Deze contexthorizon van het lichaam is de gerichtheid 

voor het maken van intelligente keuzes in het architectonisch 

ontwerpproces. Zoals het lichaam de gerichtheid is in gebruik, 

(een stoel is bijvoorbeeld precies zo hoog dat we er goed op 

kunnen gaan zitten) , zo ook is het Uchaam de gerichtheid in 

de ervaring van ruimte. In de specificiteit van het lichaam in 

de ervaring van ruimte ontstaat de paradox waarom de 'meer' 

van het technologisch idioom niet zondermeer een 'beter' is. 

Tegen de syrnfonie van de lichamelijke perceptie tekent de 

gelaagdheid van een ruimte zich. In deze specificiteit van het 

lichaam is de invloed van de imperfectie en de perfectie in de 

ervaring van ruimte zichtbaar. Echter, tussen imperfectie en het 

technologisch idioom bestaat een innerlijke tegenspraak. De 

beelden en informatie gegenereerd door de technologie van een 

architectonisch ontwerp bezitten een perfectie die kenmerkend 

is voor het technologisch idioom. Maar de perfectie van de 

computerweergave kan aileen overleven in het technologisch 

idioom. In de wijze waarop delen van de perfectie van het 

technologisch idioom verloren gaan en de imperfectie ontstaat 

in de gebouwde werkelijkheid, ligt een gebied dat cruciaal is v~~r 

architectuur. In dit gebied tussen de perfectie en imperfectie 

krijgt materialiteit zijn betekenis en wordt de specificiteit in de 

lichamelijke ervaring merkbaar. De imperfectie gaat, in het licht 

van de perfectie van het technologisch idioom, de dialoog aan 

met de existentie van degene die zich in de ruimte begeeft. 

Het technologisch idioom bewerksteUigt een verarming in de 

architectonische ruimte als we proberen naar evenbeeld van de 

computerweergave te bouwen. Dat wil niet zeggen dat er geen 

verrijking is voor de architectuur in de techl1ologie, maar de 

ongekende verrijking in kwalitatieve zin van het technologisch 

idioom voor de architectonische ruimte, ligt op het vlak waar de 
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