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INTRODucnE 
§ 00.3 

ARCHITECTUUR IS EEN FYSIEKE REPRESENTATIE VAN DE SAMENLEVING. HET IS 

EEN RUIMTELIJK ANTWOORD OP SOCIALE BEHOEFTES EN BIEDT EEN PODIUM 

WAAR HET MAATSCHAPPELIJK SPEL PLAATS VINDT. DOOR EEN KADER TE 

BIEDEN WAARBINNEN MENSEN HANDELEN, STUURT ARCHITECTUUR BEWUST OF 

ONBEWUST HET GEDRAG EN DE EMOTIE VAN HAAR GEBRUIKERS EN IS DAAROM 

MEER DAN ALLEEN EEN RUIMTELIJKE VERTALING VAN DE FUNCTIE. ARCHITECTUUR 

HEEFT DAAROM EEN VERANTWOORDELIJKE ROL BINNEN ONZE SAMENLEVING. 

DE UITDAGING IS OM ERACHTER TE KOMEN WAT MENSEN BEWEEGT, WAAR ZE 

NAAR OP ZOEK ZIJN EN WAT DE ROL VAN ARCHITECTUUR HIER IN KAN ZIJN. DE 

SOCIALE HANDELING IS ÉÉN VAN DE INVALSHOEKEN VANUIT WAAR ARCHITECTUUR 

BENADERD KAN WORDEN. IN HET KADER VAN DEZE THESIS IS DEZE BENADERING 

LEIDEND, DE RELATIE TUSSEN MENS EN GEBOUWDE OMGEVING STAAT CENTRAAL 

I INFORMATIE EN ARCHITECTUUR 

Mogelijk gemaakt door de voordelen van technologische ontwikkelingen zoals 

computers, creditkaarten en smartphones is informatie en middelen die informatie 

verwerken een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de samenleving'. In hoog 

tempo veranderen de concepten van communicatie en de ideeën over nabijheid 

en realiteit. Deze veranderende rol van informatie en technologie heeft gevolgen 

voor het hedendaags leven en de ruimte waarin dit zich af speelt. Kwamen mensen 

25 jaar geleden nog fysiek bij elkaar voor sociale interactie en de uitwisseling van 

informatie, in het hedendaags maatschappelijk veld nemen internet en sociale 

media deze taak deels over2• 

De verhouding tussen Informatie en architectuur is het thema vanuit waar deze thesis 

tot stand is gekomen. Deze thesis verkent de sociaal maatschappelijke gevolgen en 

mogelijkheden van technologische vooruitgang en de rol die informatie daarin speelt. 

In dit proces ligt de nadruk op het sociale aspect van informatie en architectuur. 

1 Ter indicatie: In het voorjaar van 2011 telde Nederland ruim zes miljoen mobiele 

internetgebruikers (50% van de Nederlandse internetgebruikers). Oit is een toename van 30% ten opzichte 

van 2007. 53% geeft aan actief te zijn op sociale netwerken zoals hyves, facebook, twitter of linkedin. (CBS, 

2011) 
2 Ter indicatie: In de leeftijdsgroep 16 tot 25 jaar geeft 89% van de Nedelanders aan actief te zijn 

op sociale media (CBS, 2011). 
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BIBLIOTHEEK 

Het resultaat van deze thesis is een functiespecifiek ontwerp volgend uit het thema 

informatie en architectuur. Er is gekozen om een bibliotheek te ontwerpen, omdat 

de bibliotheek als instituut van oudsher een informatieve rol heeft en daarom goed 

aansluit bij het thema. Echter vindt er een verandering plaats: de informatieve 

taak van de bibliotheek in de samenleving neemt af. Steeds minder mensen zijn 

lid van een openbare bibliotheek. In 2005 hadden bibliotheken in Nederland 4 

miljoen leden, in 2001 waren het er nog 4,3 miljoen. Niet alleen zijn steeds minder 

volwassenen lid, maar volwassenen die wellid zijn, lenen ook minder boeken. Zij laten 

vooral de informatieve boeken vaker staan (CBS, 2011). Met de komst van internet 

en de technologische middelen die hiertoe toegang bieden wordt informatie steeds 

beter en makkelijker toegankelijk3• De maatschappelijke rol van de bibliotheek van 

het beschikbaar maken van informatie neemt af door de ontwikkeling van nieuwe 

digitale media. 

De uitdaging van de ontwerpopgave is om het bestaand instituut bibliotheek te 

hervormen en aan te passen aan het veranderende maatschappelijk veld. Met de 

keuze voor de functie bibliotheek ligt nog niks vast, de nadruk ligt op de hervorming 

van het instituut. 

METHODE 

De veranderende rol van informatie komt ook naar voren in de toegepaste 

ontwerpmethode. Behalve traditionele ontwerpmethoden wordt het ontwerpproces 

door parametrisch ontwerpen4 op een niet -traditionele wijze aangevuld. Waar in 

de traditie van het ontwerpproces van architectuur vormen en objecten worden 

ontworpen, wordt bij de parametrische ontwerpmethode een ontwerpsysteem 

ontworpen dat deze vormen en objecten genereert. Dit is een wezenlijk andere 

methode omdat de nadruk bij deze methode komt te liggen op het definiëren van de 

parameters en relaties in dit ontwerpsysteem. 

3 Ter indicatie: 91% van de Nederlandse bevolking gebruikt internet onder andere wor het 
opzoeken van informatie (CBS, 2011) 

4 Parametrische ontwerpen is het op basis van expliciet geformuleerde parameters en expliciet 
geformuleerde relaties tussen objecten nieuwe objecten genereren. Hiervoor is een 2-D of 3-D CAD 

programma benodigd met de mogelijkheid tot het programmeren van deze parameters en relaties. In het 

bijzonder voor het generen van complexe objecten is deze methode zeer geschikt. 
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HYPERMODERNISME 
§01.1 

VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE INKADERING VAN HET THEMA INFORMATIE EN 

ARCHITECTUUR WORDT DE ONTWIKKELING VAN INFORMATIE EN TECHNOLOGIE 

VANUIT VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN BEKEKEN. ALLEREERST WORDT EEN 

SCHETS GEMAAKT VAN HET TIJDSBEELD WAARIN DEZE ONTWIKKELINGEN ZICH 

HEBBEN VOLTROKKEN: HET HYPERMODERNISME. HYPERMODERNISME IS EEN 

TERM GEÏNTRODUCEERD DOOR DE ANTROPOLOOG MARC AUGÉ DIE IN 1992 

MET ZIJN BOEK NON-LIEUX: INTRODUCTION À UNE ANTHROPOLOGIE DE LA 

SUPERMODERNITÉ EEN ANTROPOLOGIE MAAKT VAN DE MODERNE WESTERSE 

SAMENLEVING. HET HYPERMODERNISME IS EEN MODERNITEIT DIE GEKENMERKT 

WORDT DOOR EXCES: DE OVERMAAT AAN TIJD, RUIMTE EN INDIVIDUALITEIT. DE 

OVERMAAT AAN TIJD KOMT VOORT UIT EEN VERSNELLING VAN DE GESCHIEDENIS 

EN DE OPSTAPELING VAN GEBEURTENISSEN. DE OVERMAAT AAN RUIMTE KOMT 

VOORT UIT EEN TOENEMEND SPECTRUM VAN MOGELIJKHEDEN. INDIVIDUALITEIT 

VERWIJST NAAR INDIVIDUALISERING ALS GEVOLG VAN TOENEMENDE 

LIBERALISERING. 

I DE GERICHTE ILLUSIE 

Alvorens in te gaan op de sociologische en fysieke kant van het hypermodernisme 

dient eerst een psychologische schets gemaakt te worden van de drijvende krachten 

achter het individu in de hypermoderne samenleving: de zoektocht naar geluk 

(Kahneman, 2010). In een poging het fenomeen geluk te ontrafelen maakt Kahneman 

onderscheid tussen herinnering en ervaring. Kahneman stelt dat gelukkig zijn over 

het leven iets wezenlijk anders is dan gelukkig zijn in het leven. Gelukkig zijn over 

het leven komt voort uit een tevredenheid over herinneringen. Bijvoorbeeld wanneer 

iemand terugkijkt op behaalde resultaten, prestaties of bezittingen. Gelukkig zijn in 

het leven vindt plaats in het moment en komt voort vanuit de ervaring. 

Tijd is de kritieke variabele die herinnering en ervaring onderscheidt (Kahneman, 

2010). Omdat de ervaring alleen bestaat in het moment, heeft tijd geen invloed op 

de ervaring. De ervaring kan echter niet los worden gezien van de herinnering. Een 

beslissing tot handelen wordt genomen vanuit een keuze tussen eerder opgedane 

herinneringen. De herinnering dicteert dus in wezen de ervaring. Bij het plannen van 

de toekomst speelt de herinnering ook een rol. Een doel is in principe een herinnering 

die nog moet plaats vinden, een geanticipeerde herinnering (Kahneman, 2010). 

Ervaring kan niet bestaan zonder herinnering en herinnering kan niet bestaan 

zonder ervaring. Herinnering en ervaring zijn wijkende polariteiten: de eerste is 

nooit helemaal uitgewist en de tweede wordt nooit helemaal voltooid. Deze twee 

19 



20 



fenomenen kunnen wel uit balans zijn. In het geval er sprake is van een disbalans 

en er een te sterke focus ligt op de herinnering gaat dat ten koste van de ervaring 

van het moment. Het belang van de toekomst wordt dan uitvergroot. Dit fenomeen 

noemt Kahneman de gerichte illusie. 

I MAAKBAARHEID VAN HET IDEAAL 

Het hypermodernisme kenmerkt zich door de gerichte illusie: het belang van 

de toekomst wordt uitvergroot. De hypermoderne samenleving gelooft in de 

maakbaarheid van het ideaal en dat elk aspect van de samenleving en het individu 

gecontroleerd en gemanipuleerd kan worden. 

De overtuiging dat de samenleving maakbaar is, heeft zich na de Tweede Wereldoorlog 

ontwikkeld: door de schade ontstaan als gevolg van de Tweede Wereldoorlog stond 

wederopbouw bovenaan de politieke agenda (Duyvendak, 1999). De politiek hield 

zich behalve met de fysieke opbouw ook bezig met de sociale en morele opbouw 

van de samenleving. Economische en maatschappelijke groei werden gepland en 

gestuurd. Deze benadering gaat uit van het geloof dat de toekomst maakbaar is. 

Het heden wordt in dienst gesteld van de toekomst. De nadruk komt zo te liggen op 

groei en rendement. 

Behalve de overtuiging dat de samenleving maakbaar is, heerst ook het geloof 

in de maakbaarheid van het individu (Cauter, 2004). De maakbaarheid van het 

individu is een opvatting die zich ontwikkeld heeft vanaf begin jaren 90 door de 

liberalisering van het sociaal maatschappelijk domein. Het individu streeft het doel 

na zijn persoonlijke idealen vorm te geven. Consumptie is het middel dat het individu 

hierbij inzet. Door het bevredigen van de individuele behoeftes voorziet consumptie 

in de maakbaarheid van het ideaal. Behalve het bevredigen van de basisbehoeftes 

voorziet consumptie ook in prestige en creëert het de individuele identiteit. Dit bindt 

het individu aan het maatschappelijk systeem. 

Door de maakbaarheid van het individu transformeert de hypermoderne samenleving 

in een samenraapsel van veranderlijke individuele idealen. Dit fenomeen komt terug 

in de beschrijving van de generieke stad door Rem Koolhaas. Koolhaas noemt de 

hypermoderne stad een apotheose van het multiple-choiceconcept: alle vakjes 

aangekruist; een bloemlezing van alle mogelijkheden; een oponthoudelijk organisch 

proces van aanpassing normen en gedrag; een weerspiegeling van de huidige 

behoeften en huidige capaciteiten (Koolhaas, 1995). De hypermoderne samenleving 

koppelt vraag en aanbod: er is vooruitgang. 
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I EEN CULTUUR VAN ANGST 

Volgens de Britse socioloog Frank Furedi is het fenomeen angst een kenmerkende 

eigenschap van de hypermoderne samenleving. Ziekte, epidemieën, misbruik, 

verontreiniging, criminaliteit, terroristische dreiging, economische stagnatie, 

klimaatverandering of andere dreigingen. Het risico voor dat wat zou kunnen 

gebeuren speelt een bepalende rol in het handelen van mensen. Ten koste van elke 

prijs wil de samenleving risico's vermijden. Dit resulteert in de institutionalisering van 

voorzichtigheid en de cultivering van machteloosheid (Furedi, 2005). Ten gevolge van 

angst raakt de maatschappij steeds meer geobsedeerd met veiligheid1 . 

These days we live in constant fear, it is always lurking in the background. We 

live in terror of disease, abuse, stranger danger, environmental devastation and 

terrorism - Furedi 

De hedendaagse obsessie met veiligheid wordt onderschreven door Michael 

Sorkin die in variations on a theme park een profiel schetst van de transformatie 

van de moderne stad onder invloed van globalisatie en netwerken. Angst 

en de daaruit volgende obsessie met veiligheid uit zich onder andere in een 

toenemende manipulatie en bewaking van burgers en een woekering van nieuwe 

segregatiemethoden op zowel fysiek als technologisch vlak2 (Sorkin, 1992). 

Volgens de Belgische socioloog Dirk Geldof komt de cultuur van angst en veiligheid 

voort uit onzekerheid voor de toekomst. Deze onzekerheid wordt veroorzaakt 

door de snel veranderlijke maatschappij (Geldof, 2008). De gedachte dat zowel 

de maatschappij als het individu maakbaar is, draagt bij aan liberalisering en 

individualisering. Dit resulteert in een afbraak aan solidariteit, destandaardisering 

en decollectivisering en voedt het concept maakbaarheid dat op zijn beurt weer het 

gevoel van onzekerheid voedt. 

I CAPSULERING 

Cultuurfilosoof Lieven de eauter beschrijft in zijn boek de capsulaire beschaving het 

fenomeen capsulering. Oorspronkelijk is capsulering een natuurlijk controlemiddel 

om bedreigingen te neutraliseren. De mens is een naakt wezen dat zich moet 

beschermen om te overleven, zo draagt hij kleding ter bescherming tegen de 

elementen. Door middel van een capsule wordt er een centrum en een periferie 

1 Een concreet voorbeeld hiervan Is de obsessie met veiligheid van de luchtvaartindustrie na de 

aanslag op het WondTrade Centrein NewYor1< in 2001. Na aanleiding van deze aanslag werden er drastische 
maatregelen genomen. Reizigers en bagage werden extreem gecontroleerd om het risico op nog een aanslag 

uit te sluiten. De angst voor een volgende aanslag domineerde maanden het nieuws. 

2 Een concreet voorbeeld hiervan is het voorstel van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor 

de inzet van Deep Packet lnspection: een permanente internettap op al het verkeer van alle Nederlandse 
internetgebruikers. 
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gecreëerd. Het centrum staat voor het naakte wezen, de mens, en de periferie staat 

voor het bedreigende element, dat wat buiten de capsule valt. 

Een architectonisch voorbeeld van capsulering is het principe van het atrium (Cauter, 

2004). Het atrium creëert een gevoel van veiligheid en openbaarheid. Het is een 

paradoxale ruimte: afgesloten en openbaar. Het atrium is een plein zonder een plein 

te moeten zijn, het schept een artificieel gevoel van vrijheid. Omringd door zichtbare 

en onzichtbare veiligheidsmechanismen wordt er een drempel opgeworpen voor 

ieder die het atrium wil betreden. Er is sprake van een selectie, het centrum wordt 

binnen gesloten en de periferie wordt buitengesloten. 

In de capsulaire samenleving voelt iedereen de drang om zich af te schermen 

van de werkelijkheid - eauter 

De cultuur van angst, obsessie met veiligheid en de cultivering van voorzichtigheid 

voeden het fenomeen capsulering. Mensen gaan de wereld waarin zij leven als 

bedreiging zien en trekken zich terug binnen de grenzen van wat zij veilig achtten. 

Als gevolg van capsulering komen stedelijke ruimtes los van elkaar te staan. De 

openbare ruimte transformeert zich van een ruimte waar iedereen deelnemer is naar 

een anonieme restruimte. Het stedelijk domein versplintert en de stad transformeert 

zich in een centrumloze agglomeratie (Sorkin, 1992). 

I PLAATSLOOSHEID 

Als gevolg van de in de vorige paragraaf beschreven versplintering, transformeert de 

hypermoderne stad zich in een netwerkruimte (Castells, 1996). Een netwerkruimte 

is een ruimte opgebouwd uit twee type ruimtes: places of stayen places of flow. Een 

place of stay staat voor de existentiële ruimte. Plaatsen die worden gedefinieerd door 

identiteit, relaties en de geschiedenis van zijn gebruikers. Bijvoorbeeld restaurants, 

musea, theaters, culturele plaatsen waar de samenleving waarde aan hecht, 

plaatsen die mensen bewust bezoeken. Deze plaatsen vormen de knooppunten 

in het stedelijk netwerk. Een place of flow staat voor de restruimte; de ruimte die 

overbrugd moet worden om de plaatsen met betekenis te bereiken. Bijvoorbeeld 

vliegvelden, stations, Infrastructuur, maar ook supermarkten en hotels. Deze 

plaatsen vormen de verbindingen tussen de knooppunten. Een kenmerk van deze 

transitieruimtes is dat ze niet het vermogen hebben eenheid van plaats en tijd te 

scheppen (Castells, 1996). 

Marc Augé bevestigt de diagnose van de hypermoderne stad door zijn definitie 

van niet-plaatsen: generieke plaatsen zonder geschiedenis, zonder identiteit, 

oppervlakkig en neutraal (Augé, 1992). Deze ruimtes kenmerken zich door een 
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overvloed aan informatie en een gebrek aan betekenis. Het 

voorlopige en het vergankelijke voert de regie in de niet-plaats. 

De passant voelt zich niet verbonden, met als gevolg een 

gevoel van verdoving; het niet bewust beleven van de ruimte. 

Een voorbeeld is het vliegveld. Vliegvelden zijn bij uitstek 

plaatsloze plaatsen. Een opstapeling van bewegwijzering, 

controle, surveillance, parfum-, foto· en tijdschriften winkels. 

In essentie genereert elk vliegveld dezelfde ervaring. 

De werkelijke ruimte wordt langzaam verdrongen door de 

niet-plaats met als gevolg dat de stad niet langer meer wordt 

gedefinieerd door zijn fysieke grenzen. Er is een immaterieel 

systeem van informatie in de plaats gekomen met de nadruk 

op transitie en consumptie (Virilio, 1984).Losse individuen 

worden tot een massa gesmeed om fricties en oponthoud te 

voorkomen. Een analogie voor dit fenomeen is de tunnel: een 

frictieloze doorvoerruimte waar elk individu op dezelfde plaats 

begint en eindigt, maar zijn reis individueel aflegt. 

I HYPERMODERNISME 

Op zowel psychologisch, sociologisch als fysieke vlak laat 

het hypermodernisme zich kenmerken door beweging. Het 

hypermodernisme gaat uit van doelstellingen in de vorm 

van een ideaalbeeld of bestemming. De nadruk ligt op het 

bereiken en beschermen van deze doelstellingen. In dit 

proces komt het hypermodernisme in een vicieuze cirkel 

terecht die het gevoel van onzekerheid steeds verder vergroot. 

Individualisering, capsulering en plaatsloosheid zijn gevolgen 

van deze onzekerheid. De openbare wordt geëvacueerd en 

gaat hierdoor verloren. Informatie speelt een hoofdrol in het 

openbaar domein, het staat in dienst van de beweging die het 

hypermodernisme vereist. 

Ondanks deze negatieve kanten van het hypermodernisme 

heeft deze moderniteit wel economische en technologische 

vooruitgang gebracht. Het ideaalbeeld van groei en rendement 

wat het hypermodernisme nastreeft is deels bereikt. 
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GENERATlEV 
§01.2 

GENERATIE Y IS DE GENERATIE OPGEGROEID IN DE WERELD VAN EXCES EN 

TECHNOLOGISCHE OVERVLOED DIE HET HYPERMODERNISME HEEFT GECREËERD. 

DE ONMOGELIJKHEDEN VAN HET HYPERMODERNISME VORMEN DE OPGAVE VOOR 

HET DAAROP VOLGENDE TIJDPERK. DE UITDAGING VAN GENERATIE Y IS OM EEN 

REACTIE TE GEVEN OP HET HYPERMODERNISME EN ZO EEN NIEUW TIJDPERK 

VORM TE GEVEN. 

I DATA, INFORMATIE EN KENNIS 

Ackhoff maakt onderscheidt tussen data, informatie en kennis. Kennis geeft 

antwoord op de 'hoe' - vraag en geeft inzicht in processen. Kennis volgt uit de 

samenstelling van informatie op een dusdanige manier dat deze informatie 

toepasbaar wordt. Informatie is de conclusie die volgt uit de relaties die gelegd 

wordt tussen data. Informatie geeft antwoord op de 'wie, wat, waar en wanneer' 

-vraag. Data zijn feiten zonder dat daar een relatie tussen wordt gelegd. Belangrijk 

bij het onderscheid tussen data, informatie en kennis is het aanwezig zijn van een 

hiërarchie en een verband: naarmate de samenhang tussen onderdelen toeneemt, 

neemt het begrip ook toe (Ackoff, 1989). 

SAMENHANG 

28 



Communicatie is de overdracht van informatie. Parallel aan de evolutie van de mens 

loopt de ontwikkeling van communicatievoorzieningen (Magee, 1993). In de 20e 

eeuw is de ontwikkeling van communicatievoorzieningen explosief gegroeid. Deze 

voorzieningen laten zich kenmerken op het gebied van informatie-uitwisseling door 

een toename in snelheid, volume, kwaliteit en toegankelijkheid. De connectiviteit 

tussen mensen en de mate van uitwisseling van informatie groeit evenredig mee met 

de capaciteiten van communicatievoorzieningen. De toenemende connectiviteit in 

combinatie met een cultuur waar informatie een leidende rol speelt, resulteert dus 

in een exponentiële toename van de beschikbare kennis. 

I TIJDPERK VAN DE VERBEELDING 

In het hypermodernisme hangt de economische productiviteit en competitiviteit af 

van de capaciteit om informatie te genereren, verwerken en toe te passen (Lallana, 

2003). Informatie is het middel en kennis is het product. Rita J. King introduceert het 

tijdperk van de verbeelding als opvolger van het hypermodern isme. Data, informatie 

en kennis geven inzicht in de huidige situatie en richten zich op het verleden. 

Verbeelding is kennis omgezet in visie en richt zich op de toekomst. 

King benadrukt het aspect van connectiviteit. Miljoenen mensen bouwen relaties 

op met mensen die anders slechts vreemden zouden zijn, geïsoleerd binnen de 

muren van hun eigen respectieve realiteit (King, 2007). Tot voorheen braken mensen 

uit angst voor veroordeling niet met de collectieve verwachtingen gesteld door de 

cultuur waarin zij leven. Nu zijn mensen in staat buiten hun isolement te treden en 

overtuigingen en ideeën van anderen te ontdekken. Voortkomend uit een behoefte 

naar verbinding vormen zich nieuwe perspectieven en sociale structuren. 

Rita J. King stelt dat het geven van betekenis via collaboratie het doel is van het 

tijdperk van de verbeelding. De individuele uitdaging ligt in het bijdragen aan de 

collectieve creativiteit. Mensen van over heel de wereld hebben nu de mogelijkheid 

om hun stem te laten horen en deel te nemen in de maatschappelijke dialoog. Zo 

vormt zich een nieuw domein van de verbeelding waar ideeën worden gevormd die 

zich uiteindelijk zullen uiten in een metamorfose van het fysieke domein. 
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NOW, FIRES BURN 
IN VIRTUAL WORLDS, 
SURROUNDED BY 
AVAlARS WHO ARE 
LEARNING, TOGETHER, 
TO SECOME THE 
HEROES IN THEIR 
OWN CONSTRUCTED 

~ • • ~ , LIVING IN 
COMMUNITIES MADE 
UP OF REAL PEOPLE 
FROM ALL OVER THE 
WOR LD. 

King 2007 

30 





I GENERATIE y 

De actoren in het tijdperk van de verbeelding zijn de leden van generatie Y1. Dit is een 

opkomende generatie waarvan de invloed op het fysiek maatschappelijk domein nog 

moet plaatsvinden. Het belangrijkste kenmerk van deze generatie is dat de leden zijn 

geboren tussen 1980 en 1994 en zijn opgegroeid in een wereld van economische en 

technologische overvloed (McCrindle, 2005). Generatie Y heeft in zijn ontwikkeling 

weinig tot niet te maken gehad met (economische) tegenslagen met als resultaat dat 

generatie Y zich laat kenmerken door een grenzeloos optimisme. Generatie Y kent 

daarom niet de onzekerheid voor de toekomst van het hypermodern isme. Het motto 

van deze generatie is: 'alles kan en alles mag', generatie Y bekijkt het leven zoals 

het komt. Vrijheid en zelfbeschikking zijn belangrijke uitgangspunten in het handelen 

van de leden van generatie Y. 

Met minder idealen, maar met meer moraal stellen de leden van generatie Y een 

verhoging van de algemene kwaliteit van hun leven als doel. Generatie Y is de 

eerste generatie die geen concessies doet aan het geluk van de dag om geluk in 

de toekomst te bereiken. Generatie Y realiseert namelijk zich dat materieel welzijn 

niet gelijk staat aan het geluk waar het naar op zoek is. Dit uit zich bijvoorbeeld in 

de houding ten opzichte van werk: zo is balans tussen werk en privé één van de 

belangrijkste waarden van deze generatie. 

Vrijheid en zelfbeschikking zijn belangrijke waarden, maar doorgeschoten 

individualisme wordt niet gewaardeerd. Door de technologische mlddelen waarover 

generatie Y beschikt staan zij vaker en intenslever met elkaar in verbinding en daarom 

is het interactieve en sociale aspect bepalend. Generatie Y is in sterkte mate op zoek 

naar gemeenschap: zij willen worden begrepen, geaccepteerd, gerespecteerd en 

betrokken (McCrindle, 2005). Dit betekend dat de gewenste zelfontplooiing in dienst 

komt te staan van het geheel. Vrijheid en verbondenheid zijn schijnbare tegenpolen 

die de leden van Generatie Y weten te verbinden. 

Door het verlangen naar gemeenschap is collaboratie en het delen van kennis de 

werkmethode van generatie Y. De ontwikkeling van Generatie Y vraagt daarom om 

een experimentele leermethode. Het ontdekken heeft de voorkeur boven onderwezen 

worden. Flexibiliteit, experiment en openheid is de vorm waarin de ontwikkeling van 

generatie Y gestalte neemt. 

1 Ook wel genoemd: Generatle Elnsteln. Millenniumgeneratie, Netgeneratie, generatle Next, Peter 
Pan-Generatie, Echo Boomers 
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DISCREPANTlE 
§01.3 

TERECHT OF NIET, ZOALS VEEL GENERATIES ZET GENERATIE V ZICH AF TEGEN HET 

WAARDEPATROON GECREËERD DOOR DE VORIGE GENERATIES. ER IS SPRAKE VAN 

EEN SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE DISCREPANTIE TUSSEN HET STEDELIJK VELD 

GEVORMD DOOR HET HYPERMODERNISME EN DE ACTOREN IN HET TIJDPERK VAN 

DE VERBEELDING. 

HERINNERING EN ERVARING 

Het essentiële verschil tussen het hypermodernisme en de actoren uit het tijdperk 

van de verbeelding, generatie V, zijn de waarden vanuit waar zij handelen. De 

vergelijking die Kahneman maakt tussen het handelen vanuit de ervaring en 

herinnering illustreert het verschil in denken. Het hypermodernisme is doelgericht, 

leunt op de maakbaarheid van het ideaal en handelt vanuit de herinnering. Dit staat 

lijnrecht tegenover de moraal vanuit waar de leden van generatie V handelen. Met 

als doel het geluk van de dag te verhogen handelen de leden van generatie V vanuit 

de ervaring. Zij stellen zich flexibel op ten opzichte van de toekomst in tegenstelling 

tot het hypermodernisme dat een maakbaar ideaal nastreeft. 

MAAKBAARHEID EN VERBEELDING 

Het verschil vanuit waar het hypermodernisme en het tijdperk van de verbeelding 

handelt, uit zich in hoe deze verschillende tijdsbeelden zich manifesteren. Het 

hypermodernisme is gericht op maakbaarheid en gaat uit van een absolute waarheid, 

één optimale oplossing. Het tijdperk van de verbeelding kent geen absolute 

waarheden. Verbonden in diversiteit proberen de leden van generatie V betekenis te 

geven aan de wereld. Als ware één groot gedachte-experiment, niet wetende waar zij 

zullen eindigen, genereren zij collectieve ideeën en initiatieven. 

INDIVIDUALISME EN GEMEENSCHAP 

Het hypermodernisme laat zich kenmerken door individualisme. Prestige en 

rendement zijn waarden die het individu nastreven in dit tijdsbeeld. Generatie Y is 

een generatie die waarde hecht aan gemeenschap. Net als in het hypermodernisme 

is zelfontplooiing een bepalende waarde, maar in het tijdperk van de verbeelding 

wordt zelfontplooiing gezocht in de verbondenheid met sociale contacten. In 

tegenstelling tot het individualisme van het hypermodern isme, neemt bij de leden 

van generatie V gemeenschap wel een dominante rol in. 

34 



ANGST EN VRIJHEID 

Angst speelt een leidende rol in het hypermodernisme. Onzekerheid over de toekomst 

en de bedreiging van het ideaal zijn de belangrijkste oorzaken. Generatie Y is de 

generatie opgegroeid in de economische overvloed van het hypermodernisme. Het 

grenzeloos optimisme en de flexibele houding zorgen ervoor dat generatie Y een 

generatie is die zich kenmerkt door vrijheid in plaats van angst. Generatie Y heeft 

de angst van het hypermodernisme overwonnen door middel van zijn open instelling 

ten opzichte van de toekomst. 

I CONCLUSIE 

Het waardenpatroon van het hypermodernisme heeft zich vertaald in het stedelijk 

veld. De sociale en fysieke capsulering, netwerksamenleving en plaatsloosheid zijn 

gevolgen van het hypermoderne tijdsbeeld. Kijkend naar de toekomst, het tijdperk 

van de verbeelding, en de actoren die daarin een rol gaan spelen, generatie Y, is het 

essentieel dat de fysieke ruimte inspeelt op het veranderende waardepatroon. Alleen 

zo kunnen de capaciteiten en mogelijkheden van het tijdperk van de verbeelding 

worden benut. 

Dit illustreert het maatschappelijk belang van deze thesis. Door een antwoord te 

geven op deze discrepantie in de vorm van een ontwerp wordt een aanzet gegeven 

tot de metamorfose van het stedelijk veld. 
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ONDERZOEKSVRAAG 
§ 02.1 

ONDERZOEKSVRAAG 

Met welke sociale en economische activiteiten en met welke ruimtelijke condities 

dient het instituut bibliotheek, geplaatst in een stedelijke context gecreëerd door 

het hypermodernisme, te worden hervormd ten behoeve van de totstandkoming van 

collectieve ideeën voortkomend uit de diversiteit en collaboratie van de leden van 

generatie Y7 

DEELVRAGEN 

Welke sociale processen zijn bepalend bij de totstandkoming van collectieve ideeën 

en wat zijn de programmatische en ruimtelijke voorwaarden waaronder deze 

processen het best tot stand komen? 

Hoe ziet het instituut bibliotheek eruit kijkende naar het programma en de ruimtelijke 

invulling van de rol van informatie en kennis? 

Hoe dient ruimtelijk en programmatisch te worden gereageerd op de stedelijke 

context gevormd door het hypermodernisme met betrekking tot het veranderde 

tijdsbeeld gevormd door generatie Y7 
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KERNBEGRIPPEN 

Sociale activiteit: een actie uitgevoerd door een groep van mensen. 

Economische activiteit: iedere industriële, ambachtelijke, handels-, 

diensten-, opslag- of administratieve activiteit, uitgeoefend door een 

onderneming. 

Ruimtelijke conditie: het gebied dat in theorie of in werkelijkheid is 

begrensd en de fysieke toestand waarin het verkeerd. 

Instituut bibliotheek: het maatschappelijk verschijnsel van de 

verzameling en opslag van georganiseerde informatie. 

Stedelijke context: verzameling van omstandigheden en feiten die de 

toestand van de stad definiëren. 

Hypermodern isme: een moderniteit die gekenmerkt wordt door exces: 

de overmaat aan tijd, ruimte en individualiteit. 

Collectief idee: een nieuwe gedachte gevormd door meerdere 

personen of zaken. 

Diversiteit: de verschillen in waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, 

etnische 

achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring 

tussen individuen binnen een groep. 

Collaboratie: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een 

optimale afstemming van de individuele kwaliteiten en belangen. 

Generatie Y: de generatie geboren tussen 1980 en 1994 en 

opgegroeid in een milieu van economische en technologische overvloed. 
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ONTWERPOPGAVE 
§02.2 

DE ONDERZOEKSVRAAG VORMT DE ONTWERPOPGAVE VOOR DEZE THESIS. DE 

ONDERZOEKSVRAAG IS GEVORMD UIT HET THEMA INFORMATIE EN ARCHITECTUUR 

EN HET MAATSCHAPPELIJK KADER. HET THEMA INFORMATIE EN ARCHITECTUUR 
INTRODUCEERT DE FUNCTIE BIBLIOTHEEK. HET MAATSCHAPPELIJK KADER 

INTRODUCEERT HET TIJDSBEELD HYPERMODERNISME EN HET GEDACHTENGOED 

VAN EEN NIEUWE GENERATIE, COLLECTIEVE CREATIVITEIT. DE OPGAVE IS OM DEZE 
ASPECTEN NADER TE ONDERZOEKEN EN SAMEN TE BRENGEN IN ÉÉN ONTWERP. 

EEN INSTITUUT VOOR DE VERBEELDING 

Het doel van het gebouw moet zijn een synthese te generen tussen zijn gebruikers 

waarbij individuele en institutionele kennis wordt omgezet in collectieve betekenis. 

Het gebouw moet een platform bieden voor het experiment van de gedachte met als 

gevolg dat hieruit nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Het samenbrengen van de 

ideeën van gebruikers is de belangrijkste uitdaging van het ontwerp. 

Het is essentieel dat het ontwerp een open instelling wordt: toegankelijk en open 

voor iedereen die mee wil doen. De kracht van het ontwerp moet liggen in het 

samenbrengen van de diversiteit van de gebruikers. Het stimuleren van participatie 

en het genereren van betrokkenheid zijn de daaruit volgende doelstellingen. Dit moet 

zich op zowel programmatisch als ruimtelijk niveau vertalen in het ontwerp. 

STEDELIJKE CONTEXT 

Er is sprake van een discrepantie tussen het stedelijk domein gecreëerd door het 

hypermodernisme en het waardenpatroon van generatie Y. Het doel is om dit verschil 

te overbruggen om de maatschappelijke continuïteit te waarborgen. Hiervoor is het 

essentieel dat het ontwerp in een stedelijke context wordt geplaatst. Door middel van 

het ontwerp op een specifieke locatie te ontwerpen wordt de oplossing op stedelijk 

niveau doorgevoerd. 
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BEOOGD RESULTAAT 
§ 02.3 

HET BEOOGD RESULTAAT IS EEN BOUWKUNDIG ONTWERP DAT ANTWOORD 

GEEFT OP DE ONDERZOEKSVRAAG EN ONTWERPOPGAVE. IN HET ONTWERP ZIJN 

2 FACTOREN BELANGRIJK: HET PROGRAMMA EN DE RUIMTE. HET PROGRAMMA 

IS EEN GEVOLG VAN DE VISIE ACHTER HET ONTWERP. HET GAAT IN OP "WAT" 

ER PLAATS MOET VINDEN. "HOE" DEZE ACTIVITEITEN MOETEN WORDEN 

VORMGEGEVEN KOMT VOORT UIT HET RUIMTELIJK ONTWERP. DIT ASPECT VAN 

HET ONTWERP GAAT UIT VAN CONCEPTUALITEIT: HET IDEE HOE DE VISIE DIE TEN 

GRONDSLAG LIGT AAN HET ONTWERP HET BEST KAN WORDEN UITGEVOERD. 

PROGRAMMATISCH ONTWERP 

Het programma is de functionele en sociale basis voor het ontwerp. Bij de opbouw 

van het programma zijn de volgende eigenschappen van belang: 

Functie: welke sociale en economische activiteiten plaats vinden. 

Demografie: de opbouw en samenstelling van de gebruikersgroep. 

Faciliteiten: welke voorzieningen nodig zijn. 

Relationeel: de onderlinge relatie tussen verschillende programmapunten. 

RUIMTELIJK ONTWERP 

Het ruimtelijk ontwerp is de fysieke gewaarwording van het programma. Het doel 

van de ruimte is het geven van een praktisch antwoord op de onderzoeksvraag 

en ontwerpopgave. Bij het ruimtelijk ontwerp zijn de volgende eigenschappen van 

belang: 

Morfologie: de vorm en structuur van de ruimte of een deel van de ruimte. 

Materialisatie: de bouwkundige afwerking van de ruimte. 

Structureel: de wijze waarop onderdelen zijn opgebouwd of samengesteld. 

Relationeel: de onderlinge relatie tussen verschillende ruimtes. 

I AFBAKENING 

Met betrekking tot de uitwerking concentreert het ontwerp zich op het niveau van 

het gebouw; er zullen geen stedenbouwkundige ontwerpuitspraken worden gedaan 

buiten de grenzen van het perceel. Er wordt wel rekening gehouden met de invloed 

van de stedelijke context op het ontwerp. 
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MElHODE 
§02.4 

HET PROCES IS IN 2 FASES IN TE DELEN: EEN ONDERZOEKSFASE WAARBIJ 

DE VERZAMELING VAN INFORMATIE EN KENNIS CENTRAAL STAAT EN EEN 

ONTWERPFASE WAARBIJ DE NADRUK LIGT OP HET VORMGEVEN VAN HET 

ONTWERP. DE 2 FASES KUNNEN NIET LOS WORDEN GEZIEN. IN NAVOLGING 

VAN HET BEOOGD RESULTAAT ZIJN DEZE 2 FASES OP DE VOLGENDE MANIER 

INGEDEELD: 

I FASE 01: ONDERZOEKSFASE 

In de onderzoeksfase staat de activatie van de deelvragen centraal. De kennis die 

volgt uit deze fase vormt mede het theoretisch kader die de basis vormt voor het 

ontwerp. Door middel van de volgende methodes zijn de deelvragen geactiveerd: 

DEELVRAAG 01 

Welke sociale processen zijn bepalend bij de totstandkoming van collectieve ideeën 

en wat zijn de programmatische en ruimtelijke voorwaarden waaronder deze 

processen het best tot stand komen? 

Methode: literatuuronderzoek 

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden dient een theorie te worden ontwikkeld 

die het fenomeen collectieve creativiteit beschrijft. Deze theorie is de aanleiding tot 

de programmatische en ruimtelijke vertaling hiervan in de vorm van het ontwerp. 

Als methode wordt literatuur onderzocht die dit fenomeen beschrijft. De kennis 

vergaard in dit literatuuronderzoek heeft een sleutelrol in het ontwerpproces. Deze 

geeft inzicht in hoe het instituut bibliotheek doorontwikkeld moet worden en hoe 

ingespeeld moet worden op de stedelijke context. 
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DEELVRAAG 02 

Hoe ziet het instituut bibliotheek eruit kijkende naar het programma en de ruimtelijke 

invulling van de rol van informatie en kennis? 

Methode: casestudies 

Deze vraag leidt de noodzakelijke stap in die genomen moet worden om een beeld 

te krijgen hoe een bibliotheek is opgebouwd. Dit wordt gedaan door het uitvoeren 

van enkele typologische casestudies. Een casestudie is een analyse van een 

individueel project waar het wordt onderzocht op de programmatische en ruimtelijke 

eigenschappen zoals gespecificeerd in de vorige paragraaf. 

Het voordeel van het uitvoeren van een casestudie is dat met een relatief simpele 

analyse veel kennis kan worden vergaard. Het nadeel is dat een casestudie nooit een 

compleet overzicht kan geven van een bepaald thema omdat er steekproefsgewijs 

maar een klein deel van het spectrum onderzocht wordt. De kennis die volgt uit deze 

casestudies fungeert als startpunt voor het ontwerptraject 

DEELVRAAG 03 

Hoe dient ruimtelijk en programmatisch te worden gereageerd op de stedelijke 

context gevormd door het hypermodernisme met betrekking tot het veranderde 

tijdsbeeld gevormd door generatie Y? 

Methode: analyse locatie 

Het definitieve antwoord op deze deelvraag wordt gegeven in het ontwerp door een 

locatiespecifieke oplossing voor deze probleemstelling. Het is dus essentieel dat het 

ontwerp in een stedelijke context is geplaatst. De belangrijkste voorwaarde voor het 

kiezen van deze stedelijke context volgt uit het feit dat de locatie gevormd moet zijn 

door het waardepatroon van het hypermodernisme. De locatie moet daarom aan de 

volgende eigenschappen voldoen: 

Vergankelijkheid: een conditie van beweging. 

Plaatsloosheid: een gebrek aan identiteit en een overmaat aan genericiteit. 

Capsulering: een controlerende omgeving gevormd uit onzekerheid. 

Individualisme: een omgeving die inspeelt op het ideaal van het individu. 

Om een locatiespecifieke oplossing te kunnen ontwerpen is kennis met betrekking 

tot de locatie vereist en zal deze daarom worden geanalyseerd. Functieverdeling, 

bebouwing en infrastructuur zijn hierbij de belangrijkste analysepunten omdat deze 

punten inzicht geven in hoe de bovenstaande eigenschappen zijn opgebouwd. 
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I FASE 02: ONTWERPFASE 

In de ontwerpfase wordt praktisch invulling gegeven aan de kennis verzameld in de 

onderzoeksfase. Naast traditionele ontwerpmethodes biedt deze thesis ook ruimte 

voor de parametrische ontwerpmethode. Door middel van parametrisch ontwerpen 

kunnen verschillende prototypes worden gegenereerd en kan de beleving, tektoniek 

en maakbaarheid worden onderzocht. Er kunnen complexe structuren, maar ook 

klassieke vormverhoudingen worden ontwikkeld. In het script wordt de nadruk 

gelegd op het omschrijven van de relaties tussen de parameters. Input zijn de 

programmatische en ruimtelijke parameters voortkomend uit de onderzoekfase. 

De toe te passen software voor de parametrisch ontwerpen is: 

Rhinoceros 4.0: NURBS·based 3-D CAD-programma 

Grasshopper 3-D: grafisch algoritme plug-in geïntegreerd met Rhinoceros 
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HET IDEE AlS PRODUCT VAN EEN 
VLOBBAAR NETWERK 
§03.1 

IN ZIJN BOEKWHERE GOOD IDEAS COME FROM INTRODUCEERT JOHNSON 

HET IDEE ALS PRODUCT VAN EEN VLOEIBAAR NETWERK. DEZE THEORIE 

WORDT IN DEZE PARAGRAAF UITEENGEZET EN GECOMPLEMENTEERD MET DE 

RANDVOORWAARDEN WAARONDER DIT PROCES HET BEST TOT STAND KAN 

KOMEN. 

I DE AANGRENZENDE MOGELIJKHEID 

In de bijna catastrofale maanmissie van de Apollo 13 was er een moment dat de 

kapotte koolstof dioxine filter vervangen moest worden. Er waren genoeg filters aan 

boord, maar deze waren ontworpen voor een ander type ruimtevaartuig en paste 

niet op het ventilatie systeem. Met niets anders dan een plastic slang, opbergdoos, 

plastic zakken, tape en andere bij elkaar gezochte onderdelen werd een vervangende 

filter ontworpen en toegepast. 

Een goed idee is als deze filter van de Apollo 13 missie: opgebouwd uit de 

onderdelen en mogelijkheden die hem omringen (Johnson, 2010). Door middel van 

de configuratie van onderdelen komen ideeën tot stand. Echter waren de onderdelen 

bij de Apollo 13 missie bekend. Dit is normaalgesproken niet het geval bij creatieve 

vraagstukken. Het bedenken van een idee bestaat voor een groot deel uit het 

verkennen van de grens van de mogelijkheden waaruit het idee is opgebouwd. 

Het fascinerende is dat bij het verkennen van de grenzen deze meegroeien; als een 

huis dat zich op een magische manier uitbreidt met elke deur die geopend wordt, 

beginnend in een kamer met 4 deuren, elk leidend naar een nog niet bezochte 

kamer. Deze 4 deuren zijn de aangrenzende mogelijkheid. De geschiedenis van 

de mensheid dan kan worden uitgelegd als een geleidelijke implementatie van 

de aangrenzende mogelijkheid: elke nieuwe innovatie opent nieuwe paden om te 

ontdekken en biedt zo weer nieuwe aanknopingspunten voor volgende innovaties. 

IVLOEIBAAR NETWERK 

Een idee bestaat dus niet uit één ding. Het is een netwerk van onderdelen die de 

aangrenzende mogelijkheid verkennen. Dit netwerk is vloeibaar. Het is in staat 

om nieuwe configuraties aan te nemen en onderdelen op een andere manier te 

schakelen; als een doos lego waar keer op keer een ander bouwwerk mee kan 

worden geconstrueerd. 

49 



Het aspect vloeibaarheid benadrukt de dynamiek van creativiteit. Als een vat dat 

over stroomt, zo stromen ideeën van de ene drager naar de andere. De dichtheid 

van het netwerk is essentieel. In een netwerk met een lage dichtheid vervliegen 

ideeën even snel als dat ze opkomen, maar in een netwerk met een hoge dichtheid 

hebben ideeën de neiging om te circuleren (Johnson, 2010). Hoe meer connecties 

het netwerk aan gaat, hoe groter het scala aan mogelijkheden en des te creatiever 

het netwerk uiteindelijk wordt. 

Dit principe wordt bevestigd in het onderzoek naar de superlineaire stad door 

theoretisch natuurkundige en hoogleraar aan de universiteit van Cambridge, Geoffrey 

B. West. Een op de grootte na identieke stad 10 keer groter dan zijn buurman, is 17 

keer innovatiever. Een stad 50 keer groter dan zijn buurman is 130 keer innovatiever. 

Een inwoner uit een stad met 5.000.000 inwoners is gemiddeld genomen 3 keer 

creatiever dan een inwoner uit een stad met 100.000 inwoners (Bettencour, Lobo, 

Helbing, Kühnert, & West, 2007). 

I HET VERMOEDEN 

De meeste ideeën openbaren zich in eerste instantie als een flauw vermoeden, als 

iets dat zou kunnen werken (Johnson, 2010). Dit vermoeden start als een vaag en 

moeilijk te omschrijven gevoel dat er een interessante oplossing op komst is. Dit is 

een nog incompleet netwerk van onderdelen waaruit het vermoeden Is opgebouwd. 

Het kost tijd voordat het vermoeden zich ontvouwt tot een volwaardig idee. Door het 

vermoeden te kruisen met andere vermoedens of ideeën wordt dit proces versneld. 

Het zijn immers andere vermoedens die de nog incomplete ideeën vorm en inhoud 

geven. 

Het vermoeden is in eerste instantie omgeven met een mist van onduidelijkheid. 

Het moet worden opgeslagen in het geheugen maar door zijn vaagheid houden 
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de meeste vermoedens het niet lang genoeg uit tot dat zij tot een volwaardig idee 

worden ontwikkeld. De tijd en moeite die het kost om een vermoeden verder te 

ontwikkelen maakt het vermoeden kwetsbaar en gemakkelijk te verliezen onder 

invloed van de dagelijkse behoeften of verplichtingen. Tegelijkertijd is het deze tijd 

die het vermoeden kracht geeft, omdat tijd ruimte schept om het vermoeden op een 

manier te benaderen zoals het nog niet benaderd is. 

Zo heeft Berners-Lee, uitvinder van het World Wide Web er 10 jaar over gedaan 

voordat zijn idee voor het internet compleet was (Berners-Lee, 1999). Het begon als 

een project om zijn eigen data en bestanden te organiseren en eindigde als één van 

de grootste ideeën uit de geschiedenis van de 21e eeuw. 

The Web arose as the answer toanopen challenge, through the swirling tagether 

of inffuences, ideas, and realizations trom many sldes, until, by the wondrous 

offices of the hu man mind, a new concept je/led. Jt was a process of accretion, 

not the linear solving of one problem to a nother - Berners-Lee 

Berners-Lee beschrijft zijn vinding als een organisch proces waarbij het idee voor het 

internet langzaam zijn gedachten binnen gleed. Pas na het tijdrovende proces om 

zijn venmoeden met andere ideeën en vermoedens te kruisen openbaarde zich het 

concept voor het internet. 

I SER EPENOlTElT 

In het onderbewustzijn worden associaties door middel van neurale connecties 

opgeroepen in een chaotische semiwillekeurige wijze (Valenstein, 2005). Het brein 

legt willekeurige verbindingen tussen neuronen. De meeste van deze neurale 

connecties zijn betekenisloos, maar zo nu en dan stuit het brein op een waardevolle 

connectie die zich openbaart aan het bewustzijn. Dit is dan niet de openbaring van 

een onderdrukte herinnering, maar het verkennen van een nieuwe waarheid door 

middel van het experimenteren met het ongewone. Het creatief brein heeft een 

begeerte voor de hallucinerende kwaliteit van deze associaties. Het experimenteert 

met onderbewuste gedachten en verkent zo een nieuwe wereld van mogelijkheden. 

In dit associatief experiment zit een toevalsfactor. Het is een experiment met als 

resultaat een toevallige maar bruikbare connectie. 

Het fenomeen van de toevallige connectie heet serependiteit1
• Serependiteit is iets 

onverwachts maar bruikbaars vinden zonder er naar op zoek te zijn; het maken 

van een toevallige betekenisvolle ontdekking. Serependiteit kan een vermoeden 

complementeren of nieuwe deuren van de aangrenzende mogelijkheid openen die 

1 Het doen van een vondst waarnaar men niet zocht, naar het boek The three princes of Serendip 

van H. Walpole (1717·1797), waarin Sri Lanka met de Arabische naam Serendib werd aangeduid. 
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over het hoofd zijn gezien. Serependiteit brengt nieuwe connecties tot stand in het 

vloeibare netwerk van ideëen en creativiteit. Het openbaart zich op momenten dat 

er niet naar gezocht wordt. Bijvoorbeeld bij een wandeling door het bos of wanneer 

iemand onder de douche staat. Op momenten dat de taakgerichte focus van het 

alledaagse leven verdwijnt, neemt het brein een meer associatieve staat aan. 

Het brein legt interdisciplinaire connecties tot na verloop van tijd het brein op een 

connectie stuit waar nog niet eerder aan was gedacht. 

Serependiteit werkt als motor achter een proces van innovatie en ontwikkeling. 

Dit fenomeen uit zich op verschillende schaalniveaus: in de privé ruimte van het 

onderbewustzijn van de geest, maar ook in grotere instituten, bedrijven, informatie 

netwerken en zelfs in de samenleving. Zo heeft Google dit principe toegepast in hun 

bedrijfsstructuur. De medewerkers van Google hebben de mogelijkheid om 20% van 

hun werktijd te besteden aan een persoonlijk project naar eigen invulling (Mediratta, 

2007). Dit biedt ruimte voor experiment en genereert een variëteit aan nieuwe 

ideeën, initiatieven en perspectieven. Uit deze voedingsbodem voor creativiteit 

werden onder andere Gmail, Google News en vele andere initiatieven ontwikkeld; 

ideeën van grote waarden waar Google in eerste instantie niet direct naar op zoek 

was. 

I SYNTHESE 

Het lenen van gedachten, perspectieven en ideeën is een belangrijke voedingsbodem 

voor het openen van nieuwe deuren van de aangrenzende mogelijkheid en het 

vormen van ideeën. De meeste van de belangrijke innovaties van de mensheid 

kunnen worden beschreven in termen van mentale kruisbestuiving tussen 

verschillende disciplines (Koestler, 1969). Concepten van één domein migreren naar 

een ander en bieden zo een nieuw perspectief op een creatief vraagstuk. 

Deze synthese van concepten uit zich onder andere in de praktijk van het dagelijks 

leven. Bijvoorbeeld een bierviltje om de tafel te stabiliseren of het kinderzitje van de 

fiets dat als bagagemand wordt gebruikt. Dit oneigenlijk gebruik van onderdelen zijn 

relatief simpele vormen van creativiteit, maar ook ingewikkeldere vormen zijn tot 

stand gekomen met behulp van deze strategie. Zo kwam Francis Crick met het idee 

voor het complementaire replicatie systeem van DNA2 door te denken aan hoe een 

plastische vorm gereproduceerd kan worden door er een negatief van te maken in 

gips en deze vervolgens als mal te gebruiken. Het interdisciplinaire aspect van dit 

fenomeen is essentieel. Dit schept wel de voorwaarde dat verschillende disciplines 

ingezet moeten kunnen worden. Een grote variëteit aan perspectieven om uit te 

putten is dus een creatieve kwaliteit. 

2 De basen vormen basenparen en zijn verantwoordelijk voor de erfelijke informatie: base A 
correspondeert met base Ten base C correspondeert met base G. 
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I SUBCULTUREN 

Grote steden brengen meer subculturen voort dan kleine gemeenschappen (Fischer, 

1995). Levensstijlen en interesses die afwijken van het gemiddelde hebben een 

kritische massa nodig om te overleven. In kleinere gemeenschappen is er te weinig 

draagvlak om een subcultuur te vormen van individuen met een gelijke interesse. 

Zoals de theorie van Fischer uitlegt: clustering creëert een positieve cyclus van 

migratie. Onconventionele inwoners van kleinere gemeenschappen migreren naar 

de stad op zoek naar gelijkgestemden. Hoe groter een stad, hoe groter de variëteit 

aan verschillende perspectieven. 

Cities, however, are the natura/ home of supermarkets and standard movie 

houses plus delicatessens, Viennese bakeries, foreign groceries, art movies, and 

so on, all of which can be found co-existing, the standard with the strange, the 

large with the smal/. Wherever live/y and popu/arparts of cities are found, the 

smal/ much outnumber the large. - Jane Jacobs 

Steden zijn omgevingen die de synthese van perspectieven voeden omdat zij 

een situatie scheppen waarbij gespecialiseerde kennis en interesses worden 

gecultiveerd en gekruist. Zij creëren een vloeibaar netwerk waar perspectieven 

vanuit de ene subcultuur vloeien naar de andere om deze op een verassende manier 

te beïnvloeden. Deze overlap tussen verschillende disciplines is een verklaring voor 

de superlineaire groei van creativiteit in het stedelijk domein die Geoffrey B. West 

beschrijft. 

De creatieve kwaliteit van de stad zit hem dus in het feit dat de verschillende 

perspectieven van verschillende clusters zich met elkaar kruisen. Op kleinere schaal 

doet dit fenomeen zich ook voor. Zo heeft bijvoorbeeld de cultuur van het modernisme 

van de jaren 20 zich in korte periode snel ontwikkeld door de samenkomst van 

schrijvers, dichters, kunstenaars en architecten in dezelfde cafés (Johnson, 2010). 

De fysieke nabijheid van de verschillende disciplines maakte de ruimte rijp voor 

de uitwisseling van perspectieven. Dichtheid, diversiteit en connectiviteit zijn de 

eigenschappen van dit soort systemen waar informatie en ideeën langs meervoudige 

en onvoorspelbare paden vloeien. 
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HET CREATIEF INDMDU 
§ 03.2 

IN 1926 PRESENTEERDE GRAHAM WALLES IN ZIJN WERK ART OF THOUGHT EEN 

VAN DE EERSTE COGNITIEVE MODELLEN VOOR CREATIVITEIT. HIJ DEELDE HET 

CREATIEVE PROCES OP IN DE VOLGENDE STAPPEN (WALLAS, 1926): 

1. Voorbereiding: het bestuderen en verzamelen van informatie. De nadruk 

ligt op het verkennen van het domein van het probleem. 

2. Incubatie: de 'mythische' en tijdrovende stap in het creatieve proces waar 

een beroep wordt gedaan op het onderbewustzijn. Dit vraagt om de vaardigheid van 

synthese. 

3. Verlichting: het 'eureka' moment. In deze stap verplaatst de synthese zich 

van het onderbewustzijn naar het bewustzijn. 

4. Verificatie: het verifiëren, benoemen en toepassen van het idee. 

Het creatief proces is uit te leggen als een wisselwerking tussen stap 1 en stap 

2. Het onderzoeken van de aangrenzende mogelijkheden in een vloeibaar netwerk 

van informatie komt overeen met de voorbereidende stap. Serependiteit en het 

leggen van connecties tussen perspectieven bieden nieuwe inzichten en vormen de 

tweede stap van incubatie. In het creatief proces worden deze twee stappen continu 

afgewisseld op zoek naar onderdelen en perspectieven waaruit een idee kan worden 

opgebouwd. 

lOPENHElD 

Een avontuurlijke en nieuwsgierige geest stimuleert de belangstelling voor dat 

wat ongewoon of ongerijmd is. Dit resulteert in nieuwe kennis, belevingen en 

perspectieven die uiteindelijk het creatief proces positief beïnvloeden. Nieuwe 

perspectieven werken als handvaten voor het creatief individu. Hoe meer belevingen 

het individu heeft om uit te putten, des te beter werkt het proces van incubatie. 

Wanneer een individu open staat voor zijn ervaring dan zal zijn intellect dus 

creatiever zijn. 

Creativity is favored by an intellect that has been enriched with diverse 

experiences and perspectives - Dean Keath Sirnonton 

Bij een persoon die open staat voor zijn ervaringen worden stimuli eerder doorgegeven 

zonder te worden geblokkeerd of vervormd door een proces van defensie (Rogers, 
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1961). Openheid voor ervaring is het afwezig zijn van de stijfheid van bestaande 

concepten, geloven, percepties en hypothesen. Openheid van het bewustzijn vraagt 

echter wel om tolerantie voor dubbelzinnigheid waar dubbelzinnigheid bestaat. Het 

betekent de mogelijkheid om tegenstrijdige informatie te ontvangen zonder zich 

daarvoor af te sluiten. 

I DIVERGENT DENKEN 

Divergent denken is het tegenovergestelde van convergent denken. Convergent 

denken is enkelvoudig gericht op het beste antwoord op een duidelijk gedefinieerde 

vraag (Guilford, 1967). Convergent denken kenmerkt zich door snelheid, precisie, 

logica en de accumulatie van zo veel mogelijk informatie. Het gaat uit van wat 

bekend is: bestaande kennis en methoden toegepast op een zo efficiënt mogelijke 

manier. De convergente strategie is het meeste effectief in situaties waar een kant

en-klaar antwoord bestaat. Bijvoorbeeld bij het traceren van de oorzaak waarom 

een apparaat niet werkt of de vraag hoe een magazijn van een fabriek zo efficiënt 

mogelijk kan worden ingericht. 

Bij creatieve vraagstukken is een dusdanig antwoord niet aanwezig. Een creatieve 

oplossing is onbeduidend en multidimensionaal; één van de vele antwoorden die 

gegeven kan worden. Divergent denken is het denken in meervoudige oplossingen 

en benaderingen (Guilford, 1967). Divergent denken vindt plaats op een spontane 

vrije manier. Nieuwsgierigheid, non-conformisme en het zelfvertrouwen om risico's te 

nemen zijn persoonlijkheidseigenschappen die het divergent denkproces stimuleren. 

Brainstormen is een welbekende divergente strategie. Veel mogelijkheden, logisch 

en onlogisch, worden zo in korte tijd verkend. Divergent denken stimuleert de 

individuele zoektocht naar de aangrenzende mogelijkheden. Het is gericht op het 

verzamelen van de onderdelen waaruit een idee wordt opgebouwd. 

I EEN DAAD VAN VERTROUWEN 

De vorming van een nieuw idee is vaak tegelijkertijd de afbraak van een oude 

waarheid. Het ondermijnen van algemeen geaccepteerde waarden en patronen 

vraagt om gezonde dosis zelfvertrouwen van degene die met het idee komt. Tevens 

is het idee in een vroeg stadium erg kwetsbaar voor kritiek. Risico's zullen moeten 

worden genomen en fouten zullen worden gemaakt. Creativiteit is daarom een daad 

van vertrouwen. Creativiteit vereist durf om de ongeopende deuren van de wereld 

van de aangrenzende mogelijkheden te verkennen. Zo wachtte bijvoorbeeld Charles 

Darwin meer dan 20 jaar met zijn publicatie van The Origin of Species uit angst te 

worden afgerekend door de conservatieve gemeenschap waarin hij verkeerde. 
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§04.3 

RICHARD FLORIDA INTRODUCEERT IN ZIJN BOEK THE RISE OF THE CREATIVE CLASS 

EEN NIEUWE OPKOMENDE SOCIAALECONOMISCHE KLASSE: DE CREATIEVE KLASSE. 

DE CREATIEVE KLASSE HEEFT ZICH IN DE AFGELOPEN 4 DECENNIA ONTWIKKELD. 

ONGEVEER 30 PROCENT VAN DE WESTERSE BEVOLKING BEHOORT ONDERTUSSEN 

TOT DEZE KLASSE (FLORIDA, 2004). DE DEMOGRAFISCHE EIGENSCHAPPEN 

KOMEN OVEREEN MET DIE VAN GENERATIE Y. HET VERSCHIL IS DAT BIJ GENERATIE 

Y MENSEN WORDEN INGEDEELD AFHANKELIJK VAN HUN GEBOORTEDATUM 

EN BIJ DE CREATIEVE KLASSE OP BASIS VAN PERSOONSKENMERKEN EN 

SOCIAALECONOMISCHE POSITIE. NIET IEDEREEN DIE TOT DE CREATIEVE KLASSE 

BEHOORD, IS LID VAN GENERATIEYEN NIET IEDEREEN DIE LID IS VAN GENERATIE 

Y BEHOORD TOT DE CREATIEVE KLASSE. ER ZIJN WEL GROTE OVEREENKOMSTEN 

IN DE MANIER VAN DENKEN. ZOWEL DE CREATIEVE KLASSE ALS GENERATIE Y 

KENMERKT ZICH DOOR HET AFWIJZEN VAN DE TRADITIONELE LEEFOMGEVING. 

BEIDEN HEBBEN EEN JONG EN PROGRESSIEF KARAKTER. 

De creatieve klasse bestaat uit een creatieve kern waar onder andere ontwerpers, 

kunstenaars, schrijvers en architecten toe behoren, disciplines waarvan hun product 

creatief gevormd is. Rondom deze kern zit een groep van creatieve professionals: 

disciplines die een zekere mate van creativiteit vereisen in hun besluitvorming. 

Florida plaatst deze creatieve klasse in een economisch kader als drijvende kracht 

achter een cyclus van verandering en ontwikkeling. Florida noemt de creatieve klasse 

essentieel voor vooruitgang; zij definiëren en herdefiniëren de samenleving op zowel 

technologisch als cultureel vlak. Het idee is het product en de informatie en kennis 

geformuleerd door de informatie industrie zijn hiervoor input. 

I STRAATCULTUUR 

De leden van de creatieve klasse worden aangetrokken tot de organische cultuur 

van het openbaar domein; de straat. De cultuur is een straatcultuur door zijn 

verscheidenheid aan districten. Niet als één tafereel, maar als een tafereel van 

taferelen waar muziek, kunst, film en recreatie samensmelten. 

De straatcultuur openbaart zich als een evenement waar de bezoekers deel van uit 

maken, er is sprake van participatie en interactie. Zoals de naam wel suggereert is de 

essentie van de straatcultuur niet dat deze zich op straat af speelt. Een straatcultuur 

kan zich op vele manieren manifesteren. De essentie van een straatcultuur is dat de 

mensen deelnemer zijn in plaats van toeschouwer. Het betreft een amateurcultuur 

in de zin dat iedereen kan en mag bijdragen. Dit is dan ook wat de leden van de 
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creatieve klasse verlangen. Vanuit hun passie zijn zij op zoek naar ideeën en werk 

dat een verschil kan maken. 

Expressie speelt een belangrijke rol in de cultuur van de creatieve klasse. Door 

middel van de creatie van het individu, maar ook door middel van ideeën wordt een 

persoonlijke overtuiging geuit. Eigenzinnigheid toont de onafhankelijkheid en vrijheid 

van het intellect en is een essentiële voorwaarde voor de leden van de creatieve 

klasse (Fiorida, 2004). Deze onafhankelijkheid resulteert in de diversiteit die deze 

cultuur typeert. 

I KARAKTER VAN DE PLEK 

Mensen ontlenen hun identiteit mede aan de plekken die zij bezoeken. Door 

betrokkenheid met de plek wordt de identiteit van de plek een stuk van de identiteit 

van de gebruiker. Het is een wisselwerking. Het individu draagt bij aan de plek door 

de ideeën of producten die hij creëert of de activiteit waarin hij deel neemt, maar 

tegelijkertijd draagt de plek bij aan de identiteit van het individu. Het karakter van de 

creatieve geest is dus verbonden met het karakter van de plekken die het bezoekt. 

Leden van de creatieve klasse worden aangetrokken door plekken bekend om 

hun diversiteit (Fiorida, 2004). Dit vertaald zich onder andere in het publiek dat op 

deze plekken komt: mensen met verschillende etnische achtergronden, leeftijden, 

seksuele geaardheid en expressieve uiterlijke vormen. Deze diversiteit betekent 

spanning en energie: een mix aan invloeden die de creatieve klasse aantrekt. Het 

geeft hun de mogelijkheid om mensen anders dan henzelf te ontmoeten en visies uit 

te wisselen. Diversiteit vraagt om openheid en tolerantie. In een tolerante omgeving 

is een individu eerder geneigd om zichzelf te uiten en is de kans groter om nieuwe 

ervaringen op te doen. 

Authenticiteit is een andere belangrijke waarde bij de keuze voor een plek omdat 

de leden van de creatieve klasse zelf ook authentiek willen zijn. Zij waarderen 

authenticiteit als "echt": een plek met "echte" gebouwen, "echte" mensen en 

"echte" geschiedenis (Fiorida, 2004). Een authentieke plek biedt een unieke mix 

van originele culturele ervaringen. In deze uniekheid zit de verrijking van de geest 

waar de creatieve klasse naar op zoek is. Authenticiteit kan worden gezien als het 

tegenovergestelde van generiek, dat wat algemeen en niet-specifiek is en dus het 

tegenover gestelde van de vrijheid en non-conformiteit waarnaar de creatieve klasse 

op zoek is. 

I DE DERDE PLEK 

In het boek The Great Good Place introduceert socioloog Ray Oldenburg het 

fenomeen van de derde plek. De derde plek is een term voor een sociale omgeving 
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gescheiden van de eerste en tweede plek, de woon en werk omgeving (Oidenburg, 

1991). Voorbeelden van derde plekken zijn cafés, gemeenschapscentra, winkels en 

andere ontmoetingsplaatsen. Deze plekken werken als ankers in de maatschappij en 

zijn zeer belangrijk voor het verschaffen van gemeenschapsgevoel, sociale interactie 

en publieke betrokkenheid. 

De derde plek is voor de creatieve klasse van groot belang en overstijgt misschien 

wel de waarde van de eerste en tweede plek. De derde plek is bij uitstek een plek 

waar verschillende subculturen de mogelijkheid hebben om met elkaar te kruisen. 

De kans op synthese tussen verschillende visies is op deze plaatsen het grootst. 

Echter is bij de leden van de creatieve klasse de hiërarchie tussen woon, werk 

en sociale omgeving niet duidelijk meer aanwezig. Het traditionele concept om 

te werken op de ene plek en te recreëren op de andere plek voldoet niet langer. 

Leden van de creatieve klasse verwachten meer van de plekken waarin zijn leven. 

Zij zetten de algemene kwaliteit van hun leven bovenaan met als gevolg dat zij zich 

steeds meer als toeristen in hun eigen stad gedragen (Lloyd & Clark, 2001). Zij 

willen recreëren waar zij wonen en werken. De oorzaak hiervan is het flexibele en 

onvoorspelbare schema van hun activiteiten. Zij willen toegang tot ontspanning 

op momenten dat het hun uit komt. Dit kunnen sociale activiteiten zijn, maar ook 

sport en entertainment spelen een belangrijke rol. Met de opkomst van de creatieve 

klasse neemt het belang van de derde plek toe en vervaagt tegelijkertijd ook de 

grens tussen de drie verschillende type plekken. 
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SEATTl.E CENTRAL UBRARY 
§ 04.1 

ARCHITECT: 
LOCATIE: 

JAAR: 
OPPERVLAKTE: 

OMA+ LMN 

SEATTLE, WASHINGTON, USA 

1999-2004 

38,300 M2 

De centrale bibliotheek van Seattle ontworpen door OMA definieert opnieuw het 

concept bibliotheek. Het ontwerp is niet expliciet gericht op de opslag van boeken, 

maar werkt als een informatiemarkt waar verschillende soorten media, oud en 

nieuw, vertegenwoordigd zijn. De aanleiding voor het ontwerp is de technologische 

ontwikkeling van informatieopslag en communicatie. Dit is dezelfde aanleiding als 

voor deze thesis. 

STRATEGIE 

Flexibiliteit in moderne bibliotheken wordt gecreëerd door het scheppen van 

generieke ruimtes waar bijna elk type activiteit plaats kan vinden. Programmatische 

onderdelen worden niet gescheiden en individuele ruimtes krijgen geen uniek 

karakter. In praktijk uit zich dit door boekenkasten die de ruimte voor de overige 

functies definiëren. In de centrale bibliotheek van Seattle is getracht het programma 

op te delen in kenmerkende functies en deze een eigen identiteit en karakter te 

geven. 

PROGRAMMA 

Het gebouw is onderverdeeld in 9 clusters: 5 'stabiele' en 4 'instabiele'. De stabiele 

clusters kenmerken zich door orde en structuur. De instabiele clusters kenmerken 

zich door flexibiliteit en interactie. Elk cluster is een platform dat architectonisch 

wordt gevormd door het programma. Omdat elk cluster een unieke bestemming 

heeft, verschillen zij qua grote, flexibiliteit, ontsluiting, afwerking en structuur. Bij de 

plaatsing van de clusters is een hiërarchie aangebracht: hoe hoger het cluster zicht 

in het gebouw bevindt hoe groter de vraag naar een rustige omgeving. 

Parking: de parkeerzone zit onderin het gebouw verwerkt. Zo is de 

parkeerzone toegankelijk vanaf de weg en neemt de auto geen dominante positie in 

bij de beleving van het gebouw. 
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Kids: op dezelfde vloer als de entree naar 4th avenue is een zone 

voor kinderen geplaatst. Het meubilair en de boekencollectie zijn aangepast aan 

kinderen. De architectonische oplossing is gezocht in de enscenering van de ruimte. 

De ruimte wordt begrensd door de indeling en door de 'stabiele' clusters boven en 

onder het kinder cluster. 

Staff: op niveau 2 zit een kantoor gedeelte bestemd voor het personeel. 

Deze ruimte lijkt economisch en functioneel te zijn benaderd. In de beleving van het 

gebouw neemt deze ruimte geen dominante positie in. 

Living room: op niveau 3 is de living room ontworpen. Op deze vloer is 

tevens de entree naar 5Th avenue. De living room is een grote informele ruimte die 

dient als ontvangstruimte van het gebouw. Zitplaatsen met laptop docking stations, 

cafetaria, bibliotheekshop en ontvangstbalie zijn onder andere functies geplaatst in 

dit cluster. Verschillende verkeersstromen in het gebouw beginnen hier en komen 

hier samen. Deze ruimte is het sociaal hart van het ontwerp. 

Meeting: op niveau 4 zijn vergaderruimtes gesitueerd. Deze ruimtes geven 

antwoord op de vraag naar gemeenschappelijke vrij indeelbare werkplekken. Het in 

groepsverband werken is de basis geweest voor de vrije indeling. 

Mixing chamber: op niveau 5 is de mixing chamber gerealiseerd. Deze 

ruimte is bestemd voor het opstarten van onderzoek. Computer stations, leesruimtes 

en informatie balies zijn de dragers van dit cluster. Het vergaren van informatie is het 

doel van deze ruimte. 

Spiral: het hart van het gebouw bestaat uit de 4 aaneengesloten 

verdiepingen waar boeken zijn opgeslagen. Dit cluster is ontworpen als één continue 

spiraallopend van 000 tot 999. De spiraal met een helling van zo'n 2 graden komt 

voort uit het de manier waarop de boeken zijn opgeslagen: het dewey decimal 

system 1 . Boekenkasten worden zo tot hun volledige capaciteit gevuld zo dat de 

collectie kan blijven groeien. 

Reading room: op niveau 10 is een leesruimte gesitueerd. Deze is 

bovenin het gebouw geplaatst om zo de bezoeker te onttrekken van de drukte op 

1 Het dewey decimal systeem organiseert kennis in 10 verschillende klassen. Elke klasse is 
onderverdeeld in 10 verschillende divisies en elke divisie is onderverdeeld in 10 verschillende secties. Dit 

resulteert in totaa11000 secties. Het voordeel van het DDC systeem is de hiërarchie die het aanbrengt in de 
collectie. Zo kan informatie gestructureerd worden opgeslagen. 
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maaiveldniveau. Vanuit deze ruimte heeft de bezoeker uitzicht over de stad. De plek 

introduceert rust binnen de grenzen van het gebouw maar ook in het stadsdomein. 

HET ONTWERP IN RELATIE TOT ZIJN OMGEVING 

Het ontwerp reageert op stadsniveau op zijn omgeving. Bezonning en zichtlijnen zijn 

aanleiding geweest tot het plaatsen van de verschillende clusters. Zo wordt op een 

hogere schaal het gebouw ingepast in zijn omgeving. De rooilijnen komen overheen 

met de omliggende bebouwing. Op deze wijze communiceert het gebouw fysiek met 

zijn directe omgeving. 

Op straatniveau communiceert het exterieur nauwelijks met het interieur. Het 

gebouw oogt als een fort. Het is onduidelijk waar naar binnen te gaan. Eenmaal 

binnen bevindt de bezoeker zich in een afgesloten wereld, gecontroleerd door de 

waarden van het instituut. De entree neemt in dit proces een opvallend onbelangrijke 

positie in. Deze oogt alsof het vergeten was mee te nemen in het ontwerp en later is 

toegevoegd. De harde overgang tussen binnen en buiten benadrukt de tegenstelling 

tussen exterieur en interieur. 

I REFLECTIE 

Het meest interessante aspect van het ontwerp is de wijze waarop het programma is 

getransformeerd tot verschillende clusters. Hiermee wordt het instituut bibliotheek 

verheven tot meer dan alleen de opslag van boeken en informatie. De nadruk ligt in 

dit ontwerp op de bewerking en consumptie van informatie. Nieuwe media zoals het 

gebruik van de computer en internet spelen hierbij een bepalende rol. De hiërarchie 

in gebruik die het ontwerp introduceert is legitiem. Hierdoor wordt orde in het zeer 

omvangrijke programma aanbracht. 

In het kader van deze thesis is voornamelijk de wijze hoe invulling gegeven is aan 

het programma belangrijk. Ook hoe de verschillende functies ten opzichte van elkaar 

zijn geplaatst, is zeer interessant. Dit project is daarom een goed voorbeeld hoe op 

een hedendaagse manier met het instituut bibliotheek om te gaan. Qua stedelijke 

inpassing schiet het project echter tekort. Het gebouw staat in dienst van zichzelf 

en niet in dienst van de openbare ruimte. Dit is niet in lijn met de doelstelling van 

de ontwerpopgave. 
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OPEN AIR UBRARY 
§04.2 

ARCHITECT: 

LOCATIE: 

JAAR: 

OPPERVLAKTE: 

KARO ARCHITECTEN 

MAGDEBURG, DUITSLAND 

2008-2009 

488M2 

Een eerste versie van deze bibliotheek werd opgericht in 2005 als publieke 

interventie in het maatschappelijk domein. In een verlaten districtscentrum in de 

stad Magdeburg, Oost-Duitsland, bouwde de bewoners een tijdelijke openlucht 

bibliotheek van lege bierkratten. Binnen 2 dagen waren alle boekenplanken gevuld 

met gedoneerde boeken. De buurtbewoners opende vervolgens een informele 

buurtbibliotheek die meer dan 20.000 boeken opgenomen had in het archief. In 

samenspraak met de buurtbewoners heeft in juni 2009 de buurtbibliotheek een 

nieuwe gestalte gekregen in de vorm van een openlucht bibliotheek. 

Wat dit ontwerp interessant maakt, is het sociale aspect van dit initiatief. De 

bibliotheek als sociaal handeling is ook een thema dat in deze thesis wordt 

nagestreefd. 

MAGDEBURG 

Het zuidoosten van Magdeburg is een stedelijk gebied in Oost-Duitsland dat wordt 

gekarakteriseerd door verlaten industrie, verval en verwaarlozing van de openbare 

ruimte. Het gebied typeert zich als een postindustrieel stedelijk landschap met 

leegstand tot wel 80%. De nog in relatief goede bouwkundige staat verkerende stad 

staat grotendeels leeg. Het straatbeeld wordt gedomineerd door dichtgetimmerde 

winkels en verlaten straten. Dit troosteloze straatbeeld was voor de bewoners reden 

tot een gemeenschappelijke interventie in het openbaar domein. 

ONTWERPWORKSHOP 

In samenwerking met de buurtbewoners is een nieuwe buurtbibliotheek ontwikkeld. 

In 2005 is met meer dan 1000 geleende bierkratten een tijdelijk ontwerp 

gerealiseerd op schaal1:1. Dit tijdelijk ontwerp was een publieke ontwerpexercitie in 

samenwerking met de architect. De schappen van de tijdelijke openlucht bibliotheek 

werden door de bewoners zelf gevuld met boeken, vervolgens werd een poëzie- en 

boekenfestival georganiseerd om de dagelijkse kwaliteit en sociale functie van 

het ontwerp te onderzoeken. Na deze exercitie heeft tijdelijk een oude winkel als 

buurtbibliotheek gediend. Sinds 2005 zijn meer dan 20.000 boeken verzameld en 
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is er een literair café geopend in deze tijdelijke bibliotheek. Na een aantal jaar geld 

inzamelen kon uiteindelijk worden gestart met de bouw van het definitief ontwerp 

dat is gebaseerd op de ontwerpworkshop met de buurtbewoners. 

BIBLIOTHEEK VAN VERTROUWEN 

In juni 2009 is de openlucht bibliotheek officieel geopend. De buurtbewoners 

noemen de bibliotheek, een bibliotheek van vertrouwen. Registratie is niet nodig voor 

het lenen van boeken, want het terugbrengen van de boeken geschied op vrijwillige 

basis. De schappen van de bibliotheek zijn namelijk nooit gesloten. Ondanks dat dit 

de bibliotheek kwetsbaar maakt voor diefstal en vandalisme is dit geen reden voor 

de buurtbewoners om de bibliotheek extra te beveiligen. Zij vertrouwen op de ethiek 

van de gebruiker en de sociale controle die ze uitoefenen. 

EVENEMENT 

Er is een podium verwerkt in het ontwerp ten behoeve van optredens en 

theatervoorstelling. Tevens kunnen hier publieke lezingen, concerten en andere 

maatschappelijke evenementen worden georganiseerd. Het podium komt voort 

uit een maatschappelijke behoefte voor het evenement. Het evenement werkt als 

bindend element in de gemeenschap; als sociale katalysator. Het evenement is ook 

een vorm van expressie. De buurtbewoners gebruiken het podium als middel om 

hun initiatieven te uiten waardoor een culturele dialoog op gang komt. Deze dialoog 

is bepalend voor de identiteit van de bibliotheek. Het is niet zozeer de vormgeving, 

maar vooral het gebruik dat het ontwerp van karakter en betekenis voorziet. 

JONGEREN 

Jongeren hebben een speciale plek gekregen binnen het ontwerp. Letterlijk in de 

vorm van een eigen zithoek, maar ook figuurlijk in de vormgeving van het gebouw 

door de graffiti op de plint. De jongeren dragen een deel van hun eigen identiteit 

over aan de identiteit van de bibliotheek. Hierdoor is de bibliotheek meer dan alleen 

een initiatief van een kleine groep idealisten. Door jongeren te betrekken wordt een 

breed draagvlak gewaarborgd. Deze jongeren zorgen tevens voor sociale controle. 

Ten eerste omdat zij vaak aanwezig zijn op straat en dus veel gebruik zullen maken 

van de zithoek en ten tweede wordt de drang om vandalisme te plegen onderdrukt 

omdat de bibliotheek onderdeel is van de identiteit van de jongeren zelf. 
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I REFLECTIE 

Het meest interessante aan dit project is het sociale aspect en de openheid 

waarmee de bibliotheek is vormgegeven. De bibliotheek is het cultureel eigendom 

van de buurtbewoners. De relatie tussen architectuur en gebruiker wordt hiermee 

tot een optimum verheven. Doorslaggevend is het feit dat de buurtbewoners zelf de 

inhoud kunnen genereren. Het betrekken van zo veel mogelijk type gebruikers in het 

ontwerp creëert de basis van vertrouwen waarvoor dit project staat. 

In het kader van deze thesis is dit project een goed voorbeeld hoe te reageren op 

een verwaarloosde stedelijke context. Tevens gaat dit ontwerp uit van eenzelfde 

waardepatroon zo als gesteld in de ontwerpopgave. Het staat voor het experiment, 

zowel bij de totstandkoming van ontwerp als bij de activiteiten die plaats vinden. 
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I LOCATIEKEUZE 

Gekozen is om het ontwerp in Eindhoven te realiseren omdat 

Eindhoven een rijke geschiedenis heeft met technologie 

en innovatie. Als plangebied is gekozen voor de plek waar 

momenteel het beursgebouw staat, omdat deze locatie zich 

kenmerkt door plaatsloosheid en vergankelijkheid. Deze 

twee keuzes worden in de volgende paragraven uitgediept en 

verantwoord. Naast een schets van de stad Eindhoven en een 

portret van de ruimte rondom het Beursgebouw wordt ook een 

stedenbouwkundige analyse uitgevoerd van de omgeving. 

LOCATIE 

Beursgebouw Eindhoven 

SCENARIO 

Het beursgebouw wordt fictief gesloopt. Op het perceel waar 

momenteel het beursgebouw staat wordt een nieuw ontwerp 

gerealiseerd. 

, ................................ . 

\ 
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EINDHOVEN 
§05.1 

De stad Eindhoven draagt bij aan de ontwikkeling van Nederland doordat Eindhoven 

in de nationale ruimtelijke hoofdstructuur de kern is in de technologieregio Brainport 

en dus een broedplaats voor innovatie. Toonaangevende bedrijven, kennis en 

onderzoeksinstellingen als Philips, DAF, ASML, TNO hebben zich in de regio rondom 

Eindhoven gevestigd.De regio Brainport zorgt voor meer dan 50.000 arbeidsplaatsen, 

heeft met 36% het grootste aandeel in de totale Nederlandse private R&D uitgaven 

en hoort bij de top drie regio's van Europa in patentdichtheid (Brainport.nl, 2011). 

De Nederlandse overheid investeert in de ontwikkeling voor de regio Brainport 

Eindhoven. Voor woningbouw, bedrijventerreinen en een betere bereikbaarheid 

wordt de komende jaren ruim 500 miljoen euro uitgetrokken (rijksoverheid.nl, 2011). 

Van al het geld besteed aan ontwikkeling en onderzoek in Nederland gaat een derde 

naar de regio Eindhoven. 

De samenwerking van passie voor Innovatie, technologie en creativiteit maakt 

Eindhoven de stad die zij nu Is - Stadsvisie Eindhoven 

De rol van Eindhoven als centrum voor innovatie en technologie is niet toevallig. 

De basis hiervoor werd gelegd door de groei van Philips die steeds meer behoefte 

kreeg aan hoger opgeleide medewerkers en wetenschappers (eindhoven.nl, 2011). 

Eindhoven ontwikkelde zich hierdoor als technologisch centrum in Nederland. De 

combinatie van industrie en wetenschap maakte het voor veel bedrijven aantrekkelijk 

om zich in de regio Eindhoven te vestigen. 

De verwachting is dat het aantal inwoners de komende jaren toe gaat nemen van 

ongeveer 210.000 inwoners in 2011 tot 230.000 inwoners in 2020 (eindhoven. 

nl, 2011). In de bevolkingsopbouw is een duidelijke piek zichtbaar in de leeftijd 20 

tot 30 jaar. De verwachting is dat deze piek zich de komende jaren zal handhaven. 

Eindhoven is dus een groeiende en jonge stad. Het feit dat Eindhoven een stad in 

ontwikkeling is, legitimeert de ingreep voorgesteld in deze thesis. De verwachte groei 

en het feit dat de bevolkingsopbouw van Eindhoven een relatief jong karakter heeft, 

creëert het draagvlak voor het ontwerp. Een derde argument waarom Eindhoven een 

geschikte locatie is voor dit ontwerp is de rijke geschiedenis van innovatie en de rol 

die Eindhoven inneemt in het huidig economisch landschap in Nederland. 
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PORTRET VAN DE RUIMIE 
§05.2 

De locatie kenmerkt zich door plaatsloosheid. De mensen 

zijn passant; in beweging. De ruimte wordt ingekaderd 

door infrastructuur die deze beweging ondersteunt. De 

verschillende stromen zijn zoveel mogelijk gescheiden om 

ervoor te zorgen dat niemand met elkaar in botsing komt. 

Auto's op de weg, fietsers op het fietspad, voetgangers op het 

voetpad, iedereen op zijn eigen baan. Alles lijkt erop gericht 

om een zo soepel mogelijke doorvoer te realiseren. Deze 

beweging leggen de mensen alleen af. De ironie is zichtbaar: 

samen alleen dezelfde route afleggen. De ruimte rondom het 

beursgebouw mist het vermogen eenheid van tijd en plaats te 

scheppen. Niemand is met zijn gedachte bij de plek waar zij op 

dat moment zijn. De mensen lijken benevelt; gevoelloos voor 

wat er om hun heen gebeurd. 

De ruimte tolereert niets dat van beweging afwijkt. Pogingen 

om deze locatie van identiteit te· voorzien worden onder het 

motto van vandalismebestrijding meteen gewist. Het prachtig 

witte beton dient prachtig wit te blijven; een onbeschreven 

canvas dat niet beschilderd mag worden. De enige uitingen 

die de ruimte kleur en identiteit geven zijn de bewegwijzering 

en reclame. Zo herinneren ze de p~ssant eraan waar hij ook 

al weer naar toe op weg was. 
. . .,,: 
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STEDENBOUWKUNDIGE 
ANALYSE 
§05.3 

I BEBOUWING 

De schaal van de bebouwing rondom het beursgebouw is 

groter dan de schaal van de overige stedelijke bebouwing. Door 

de korrelgrootte van de bebouwing rondom het beursgebouw 

valt het beursgebouw qua schaal niet uit de toon. Richting het 

noorden en het zuiden neemt de schaal van de bebouwing 

af. De dichtheid van de bebouwing is in het gebied rondom 

het beursgebouw relatief laag om ruimte te creëren voor de 

verschillende infrastructurele stromen. Deze ruimte geeft de 

grootschalige bebouwing ruimte om te "ademen" door een 

bufferzone te creëren waardoor de gebouwen zich afzonderlijk 

manifesteren in het stedelijk veld. 

Ten zuiden van het beursgebouw in het stadscentrum van 

Eindhoven is de dichtheid van de bebouwing hoger dan de 

rest van de omliggende stedelijke gebieden. Dit genereert in 

combinatie met de kleinschalige bebouwing diversiteit in de 

beleving van het stadscentrum in Eindhoven. Ten noorden 

van het plangebied laten de woonfuncties zich kenmerken 

door structuur en ritme. Dit vormt weer een contrast met het 

stadscentrum ten zuiden van het beursgebouw. 

e BEBOUWING 

e PLANGEBIED 
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I FUNCTIES 

Ten zuiden van het beursgebouw in het stadscentrum van 

Eindhoven bevindt zich voornamelijk detailhandel en horeca. 

Deze functies dienen als attractor voor mensen binnen 

en buiten Eindhoven en genereren zo een hoge dichtheid 

aan bezoekers in het stadscentrum. Het treinstation van 

Eindhoven is dicht bij het stadscentrum gelegen en is voor 

mensen van buiten Eindhoven de belangrijkste entree van de 

stad. Het plein aan de zuidwestkant van het station vormt de 

verbinding met het stadscentrum. Het station heeft ook een 

uitgang aan de noordkant. Deze entree van het station heeft 

een andere functie in het stedelijk netwerk. Ten noorden van 

het station is een hoge dichtheid kantoren aanwezig. Ook is 

hier het centraal busstation van Eindhoven gelegen. In de 

ochtendspits en avondspits genereert de noordentree van het 

station dus veel activiteit. 

Zowel in het stadscentrum als in de kruisstraat ten noorden 

van het plangebied, bevindt zich een concentratie van 

detailhandel en bezoekers. 

Woonfuncties liggen ten noorden en ten zuiden van het 

plangebied. Er is een verschil tussen de woonfuncties rondom 

het stadscentrum die zich door een stedelijke vorm van wonen 

laten typeren en de woonfuncties in het noorden die duiden op 

een homogeen verdeelde woonwijk. 

• DETAILHANDEL 

• HORECA 

• WOONFUNCTIE 

• KANTOORFUNCTIE 

• CULTUUR EN VRIJE TIJD 

• DIENSTEN 
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,-------------------------------------------- ------------------------------------ -------------------------------

I INFRASTRUCTUUR 

Het beursgebouw wordt aan 3 kanten ingesloten door 

verkeersstromen. Ten zuiden door het spoor en ten oosten en 

noorden door een autoweg en fietspad. In het gebied rondom 

het beursgebouw speelt infrastructuur een zeer nadrukkelijke 

rol. Het spoor en het treinstation zijn dominant aanwezig in de 

beleving van het plangebied. Het spoor vormt tegelijkertijd een 

barrière tussen de kantoren ten noorden en het stadscentrum 

ten zuiden van het spoor. Bij het treinstation is ook het 

centraal busstation gelegen en komen verschillende primaire 

autowegen samen. Deze verkeerstromen introduceren een 

hoge concentratie verkeer en beweging. De infrastructuur is 

hierop aangepast en eist daarom relatief veel ruimte op in het 

stedelijk netwerk. 

FIETSVERKEER 

Typerend voor het gebied rondom het beursgebouw is de 

kanalisering van het fietsverkeer van en naar het station. De 

fietsverkeersstromen vanuit het noorden van Eindhoven komen 

samen op het speciaal daarvoor aangelegde fietspad. Doordat 

dit fietspad verschillende stromen combineert is de dichtheid 

van fietsverkeer hier relatief hoog. Als eindbestemming en 

vertrekpunt dient in veel gevallen het bus- of treinstation of het 

stadscentrum van Eindhoven. De fietsroute ligt verdiept ten 

opzichte van de autoweg. De verkeerstromen zijn gescheiden 

om zo een zo soepel mogelijke doorgang te waarborgen. 

e BEBOUWING 

e BUSSTATION 

e TR El NSTATION 

AUTOWEG 

e FIETSFAO 

e FIETSVERKEER 
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THEORE11SCH KADER 
§ 06.1 

DIT HOOFDSTUK VAT KORT DE ONDERZOCHTE THEORIE SAMEN EN DIENT ALS 

THEORETISCH FUNDAMENT VOOR HET ONTWERP. HET VOLLEDIGE THEORETISCH 

KADER IS UITEENGEZET IN DE VOORAFGAANDE HOOFDSTUKKEN. DIT HOOFDSTUK 

FUNGEERT ALS EEN REFLECTIEMOMENT EN AANZET TOT HET ONTWERP. 

MAATSCHAPPELIJK KADER 

Het theoretisch kader is opgebouwd vanuit het thema informatie en architectuur en 

vanuit de rol van architectuur als sociale handeling. De constatering dat technologie 

zich in rap tempo ontwikkeld, was de aanleiding tot het onderzoeken van het 

tijdsbeeld waarin dit heeft plaatsgevonden; het hypermodernisme. 

Het hypermodernisme is een tijdsbeeld dat zich laat kenmerken door de gerichte 

illusie; het uitvergroten van het belang van de toekomst. Een gevolg hiervan is het 

geloof in de maakbaarheid van zowel het maatschappelijk als individueel ideaal. 

Omdat er geen garantie te geven is dat deze ideaalbeelden ook daadwerkelijk 

gerealiseerd kunnen worden, resulteert dit onder andere in angst en onzekerheid. 

Deze angst vraagt om controle en leidt onder andere tot fysieke capsulering in de 

stedelijke ruimte. De bewegingtussen ingekaderde domeinen in het stedelijk netwerk 

en controle van het maatschappelijk veld generen een gevoel van plaatsloosheid. 

Generatie Y is de generatie opgegroeid in de wereld van technologische overvloed 

die het hypermodernisme heeft gecreëerd. In vergelijking met het hypermodernisme 

is generatie Y meer gericht op de ervaring in plaats van de herinnering en hecht deze 

generatie meer waarde aan de kwaliteit van het moment. Het gevolg hiervan is dat 

generatie Y gericht is op het experiment; het generen van betekenis door middel 

van een divergente werkmethode die plaatsvindt in het moment. In dit proces is 

connectiviteit, mogelijk gemaakt door de technologische ontwikkeling van nieuwe 

media een essentiële eigenschap. 

COLLECTIEVE CREATIVITEIT 

De discrepantie tussen het stedelijk veld gecreëerd door het hypermodernisme en de 

generatie die hierin is opgegroeid, is de aanleiding tot de ontwerpopgave en het nader 

onderzoeken van het fenomeen collectieve creativiteit. Collectieve creativiteit wordt 

gedefinieerd als een vloeibaar netwerk van aangrenzende mogelijkheden waaruit 

ideeën kunnen worden opgebouwd. Het individueel of collectief creatief proces 

blijkt in essentie niet veel van elkaar te verschillen: beiden vragen om de synthese 

van concepten en perspectieven. Dit proces is afhankelijk van de eigenschappen 
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diversiteit, connectiviteit en dichtheid. Wanneer er meerdere perspectieven aanwezig 

zijn om een idee uit op te bouwen zal dit positief werken. Diversiteit en dichtheid zijn 

daarom belangrijke voorwaarden. Openheid voor nieuwe perspectieven en tolerantie 

voor afwijkende perspectieven generen connectiviteit in het creatief proces. 

CASESTUDIES 

Om het thema informatie en architectuur verder te onderzoeken zijn verschillende 

casestudies uitgevoerd die een schets maken van het instituut bibliotheek. De eerste 

casestudie van de centrale bibliotheek van Seattle is een voorbeeld hoe ingespeeld 

kan worden op de technologische ontwikkeling van nieuwe media. De tweede 

casestudie van de openlucht bibliotheek in Magdeburg geeft een voorbeeld hoe 

fysiek invulling gegeven kan worden aan het aspect collectieve creativiteit. Op de 

schaal van het ontwerp na, is dit project een mogelijk antwoord op de ontwerpopgave 

en dient daarom als fysiek bewijs voor de gestelde theorie. 

LOCATIE 

De ontwerpgave vraagt om een antwoord te geven op het fenomeen plaatsloosheid. 

Daarom is gekozen om het ontwerp in een bestaande stedelijke context op de 

plaats van het voormalige beursgebouw Eindhoven te plaatsen. Door middel van 

een fotografisch portret van de ruimte is het fenomeen plaatsloosheid kwalitatief 

onderzocht. Een kwantitatief onderzoek van de context geschiedt door middel 

van de stedenbouwkundige analyse. De belangrijkste conclusie hieruit is, is dat 

infrastructuur en beweging overmatig aanwezig zijn in en rondom het plangebied. 
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SlEDEWKE CONTEXT 
§ 07.1 

IN DE HUIDIGE SITUATIE STAAT HET BEURSGEBOUW ALS EEN 

BURCHT IN HET STEDELIJK VELD; ONTOEGANKELIJK VOOR HET 

PUBLIEK. DE CULTURELE ROL DIE HET BEURSGEBOUW HEEFT 

IS INCIDENTEEL, EEN CONNECTIE MET DE DYNAMIEK EN HET 

RITME VAN DE PUBLIEKE RUIMTE IS NIET AANWEZIG. OM HET 

GEVOEL VAN PLAATSLOOSHEID EN VERGANKELIJKHEID IN DE 

OMGEVING RONDOM HET BEURSGEBOUW WEG TE NEMEN 

IS DEZE CONNECTIE ECHTER WEL GEWENST. DOOR HET 

ONTWERP EEN OPEN KARAKTER TEN OPZICHTE VAN ZIJN 

OMGEVING TE GEVEN, GAAT HET DE DIALOOG AAN MET DE 

OPENBARE RUIMTE EN WORDT HET ONTWERP VERANKERD 

IN HET STEDELIJK VELD DOORDAT DE MOGELIJKHEID WORDT 

GEBODEN VOOR DE BEZOEKER OM HET ONTWERP ALS 

EXISTENTIËLE PLAATS OP TE NEMEN IN HET GEBRUIK. ZO 

KRIJGT HET ONTWERP MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS EN 

IDENTITEIT. 

VERBINDING 

In de huidige situatie bevinden zich twee winkelcentra in 

de nabijheid van het plangebied: het stadscentrum in het 

zuiden en de kruisstraat in het noorden. Het plangebied ligt 

op de directe loop en fietsroute tussen deze twee centra. 

Door een programmatische verbinding te maken wordt de 

omvang van het stadscentrum uitgebreid: het winkelend 

publiek wordt door middel van het ontwerp uitgenodigd 

de route naar de kruisstraat af te leggen. Deze verbinding 

genereert daarmee activiteit in het plangebied en creëert 

zo een sociaal maatschappelijk draagvlak voor het ontwerp 

door de bezoekers van het stadscentrum in te leiden in het 

programma. Zo wordt onder andere het ontwerp functioneel in 

zijn omgeving verankerd door op een programmatisch niveau 

de dialoog aan te gaan met zijn directe omgeving. 

FIETSVERKEER 

Het doel is om van het ontwerp een existentiële ruimte 

te maken met een eigen identiteit en zo het gevoel van 

plaatsloosheid weg te nemen bij de gebruiker. Het verwijderen 
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van de infrastructuur is niet mogelijk en niet wenselijk 

omdat deze een belangrijke functie heeft met betrekking 

tot de bereikbaarheid en ontsluiting van het stadscentrum. 

De infrastructuur dient daarom onderdeel te worden van 

de identiteit van het ontwerp. Door een fietsenstalling op te 

nemen in het programma wordt de bestaande fietsroute een 

verlengde van het ontwerp en onderdeel van de beleving. De 

fietser kan ichting het station of het stadscentrum kan lopen, 

maar hij kan er ook voor kiezen het ontwerp te betreden. De 

fietsenstalling fungeert zo als een uitnodiging om de overige 

programmapunten nader te verkennen. 

AGORA 

Sociaal maatschappelijk hebben de kantoorgebouwen rondom 

het plangebied weinig tot niets met elkaar te maken. Het 

personeel van het ene kantoor heeft geen relatie met het 

personeel van het andere kantoor. De enige connectie die zij 

hebben is het feit dat zij in de ochtend en middag dezelfde 

trein of weg nemen naar of van hun werk. 

Een doel is om het sociaal en cultureel potentieel te benutten 

en de mensen werkend in de kantoren rondom het plangebied 

te betrekken in het ontwerp. Door een plek te bieden waar zij 

samen kunnen komen, worden toekomstige sociale relaties 

en netwerken gewaarborgd. Door het kantoorpersoneel te 

betrekken in het ontwerp wordt een extra gebruikersgroep 

geïntroduceerd en de culturele diversiteit en draagvlak voor 

het ontwerp vergroot. Behalve het kantoorpersoneel kunnen 

ook de omringende bewoners gebruik maken van de agora 

functie van het ontwerp. Toegankelijk voor iedereen, is het 

ontwerp een plek voor sociale interactie en het gesprek. 
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COu..EcnEVE CREATMTBT 
§07.2 

VERBEELDING IS EEN EVOLUTIE VAN HET BEGRIP INFORMATIE. HET PROCES DAT 

HIERAAN TEN GRONDSLAG LIGT, IS ONDER TE VERDELEN IN VERSCHILLENDE 

STAPPEN. OM DE COLLECTIEVE CREATIVITEIT TE WAARBORGEN IS HET 

NOODZAKELIJK DAT DEZE STAPPEN VERTAALD WORDEN NAAR HET PROGRAMMA: 

Ruimte voor opslag en verzameling van informatie. Dit is de rol die het 

instituut bibliotheek vanuit zijn traditie heeft. In het proces van collectieve creativiteit 

is informatie de bron vanuit waar verbeelding ontstaat. Een archief als anker in het 

programma is daarom een logisch gevolg voor het ontwerp. Dit onderdeel maakt 

institutionele kennis beschikbaar voor het publiek. 

Ruimte voor bewerking en interpretatie van informatie. Informatie krijgt 

betekenis door de toepassing ervan. Door ruimte te bieden dat in dienst staat van 

bewerking en interpretatie van informatie wordt een proces van creativiteit op gang 

gebracht. Het verifiëren en uitwerken kan in dit deel van het ontwerp plaats vinden. 

Ruimte voor synthese. In de zoektocht naar nieuwe ideeën wordt gezocht 

naar een juiste synthese tussen bestaande concepten en perspectieven. Het ontwerp 

vereist een ruimte die in dienst staat van dit proces en het mogelijk maakt voor de 

gebruikers om visies uit te wisselen. 

Ruimte voor reflectie en de incubatie van gedachtes. In het creatief proces 

wordt een beroep gedaan op de mythische krachten van het onderbewustzijn. 

Een creatieve oplossing is geen enkelvoudige optelsom van onderdelen, het is 

onbeduidend en multidimensionaal. Het proces van synthese vraagt om een 

toevallige maar waardevolle ontdekking. Het mentaal afstand nemen van de 

probleemstelling is een strategie die dit proces ondersteund. 

Een podium voor het experiment. Het experiment is waar verbeelding 

gestalte krijgt. Door een podium te bieden waar experimenten plaats kunnen vinden 

krijgt de gebruiker de mogelijkheid om zijn ideeën te testen en aan het publiek te 

tonen. De geëxposeerde ideeën kunnen weer als inspiratie dienen voor nieuwe 

ideeën van andere gebruikers. Een podium voor het experiment complementeert zo 

het aspect collectieve creativiteit en brengt een proces van synthese op gang dat zal 

resulteren in collectieve betekenis. 
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TAFEREEL VAN TAFERB..EN 
§07.3 

HET ONTWERP MOET EEN GEBOUW ZIJN WAARBIJ INDIVIDUELE EN INSTITUTIONELE 

KENNIS WORDT OMGEZET IN COLLECTIEVE BETEKENIS. CULTURELE DIVERSITEIT 

IS ÉÉN VAN DE RANDVOORWAARDEN WAARONDER IDEEËN IN NETWERKEN 

ONTSTAAN. HOE MEER PERSPECTIEVEN, CONCEPTEN EN INITIATIEVEN i>E 

GEBRUIKERS HEBBEN OM UITTE PUTTEN DES TE RIJKER ZULLEN HUN IDEEËN ZIJN. 

OM DIVERSITEIT TE GENEREN IS HET ONTWERP NIET ALS ÉÉN TAFEREEL, MAAR 

ALS EEN TAFEREEL VAN TAFERELEN VORM GEGEVEN. HET ONTWERP KRIJGT DE 

STATUS VAN EEN EVENEMENT WAAR DE GEBRUIKERS DEEL VAN UIT MAKEN. DOOR 

MIDDEL VAN PARTICIPATIE EN INTERACTIE GEVEN DE GEBRUIKERS BETEKENIS EN 

IDENTITEIT AAN HET ONTWERP. IEDEREEN KAN EN IEDEREEN MAG BIJDRAGEN 

AAN DE TAFERELEN DIE ZICH IN HET GEBOUW ONTVOUWEN. 

Kenmerkend is dat het ontwerp zich laat typeren als een meervoudig scenario. De 

gebruiker heeft de vrijheid om zelf te kiezen aan welke taferelen hij deelneemt en 

bijdraagt. Zo is de beleving voor iedere individuele gebruiker anders en wordt de 

culturele diversiteit van de totale gebruikersgroep gewaarborgd. 

TOLERANTIE EN VERTROUWEN 

Een sleutelsuccesfactor in het proces van collectieve creativiteit is het tolereren van 

afwijkende perspectieven. Het enige waar het ontwerp intolerant voor mag zijn, is 

intolerantie zelf. De gebruiker moet de mogelijkheid hebben zijn ideeën te kunnen 

uiten. De expressie van de verbeelding van de gebruikers is immers de basis van de 

gewenste culturele diversiteit. Het ontwerp moet een plek zijn van vertrouwen; een 

plek die zich open stelt voor het creatief potentieel. 

Het vertrouwen ontleent het ontwerp aan zijn gebruikers. Door een diverse 

gebruikersgroep in het ontwerp te introduceren, wordt een signaal afgegeven dat 

mensen met een afwijkende visie welkom zijn. Mensen met verschillende etnische 

achtergronden, leeftijden, seksuele geaardheid en expressieve uiterlijke vormen. 

ledereen is welkom deel te nemen aan het proces van collectieve creativiteit dat het 

ontwerp huisvest. 
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PROGRAMMA 
§ 07.4 

HET PROGRAMMA FUNGEERT ALS EEN ORGANISME: EEN TAFEREEL VAN 

TAFERELEN WAARBIJ DE NADRUK LIGT OP DE ONDERLINGE RELATIES. HIERMEE 

WORDT HET GEHEEL GROTER DAN DE SOM VAN ZIJN ONDERDELEN. DE 

VERSCHILLENDE PROGRAMMAPUNTEN EN DE ONDERLINGE RELATIES WORDEN 

IN DEZE PARAGRAAF NADER UITEENGEZET. 

DETAILHANDEL 

De detailhandel maakt een programmatische verbinding met het winkelcentrum. 

Door deze verbinding wordt het winkelgebied uitgebreid naar het plangebied met als 

gevolg een toename in activiteit. De detailhandel heeft de functie van een sociale 

katalysator. 

Dit onderdeel van het ontwerp staat in directe relatie met de Agora. Deze schakeling 

introduceert een gradiënt in gebruik. De detailhandel werkt als ouverture, een 

inleiding in het ontwerp. In praktijk komt de gebruiker in eerste instantie voor de 

detailhandel, maar wordt door middel van de rest van het programma uitgenodigd 

het ontwerp verder te verkennen. 

BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIELANDSCHAP 

Het anker in het programma is de bibliotheek. Er is een meervoudig scenario 

gecreëerd door verschillende kleinschalige democratisch gecontroleerde zones en 

functies op te nemen in het programma. Zo verandert de beleving van de ruimte van 

één tafereel naar een tafereel van taferelen en wordt de diversiteit van initiatieven 

en ideeën gewaarborgd. ledere individuele bezoeker heeft de mogelijkheid om op 

zijn eigen manier een zwaartepunt te leggen in het gebruik. 

Vanuit de traditie is de bibliotheek primair een archief waar informatie analoog is 

opslagen in de vorm van boeken en tijdschriften. In het ontwerp krijgt het archief 

een centrale positie en is toegankelijk vanuit de overige zones van de bibliotheek. 

Behalve in het archief worden boeken en tijdschriften ook in de overige zones van 

de bibliotheek geplaatst. Het verschil is dat in het archief structuur het belangrijkste 

argument is voor de wijze van opslag van informatie in tegenstelling tot de overige 

zones die zich laten typeren als een informatiemarkt. De gebruiker heeft hier de 

mogelijkheid om op ontdekking te gaan, dwalend in de hoop dat stuk informatie 

te vinden dat zijn idee zal completeren. Bij de opslag van boeken en tijdschriften 

is voor een hybride oplossing gekozen: een stabiele en een instabiele vorm van 

informatieopslag. 
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De mediaruimte is een ruimte die staat in dienst van het opstarten van onderzoek 

en het verzamelen van digitaal opgeslagen informatie. Het is een plaats waar nieuwe 

media ingezet kunnen worden in het creatief proces. Ook kan via deze media gezocht 

worden in de database van het archief om zo eenvoudig de juiste informatie te 

vinden. 

De lees en studieruimte is een stille zone in de bibliotheek die in dienst staat van 

het individueellezen of bestuderen van informatie. Het verwerken en eigen maken 

van informatie speelt zich in deze zone van de bibliotheek af. De nadruk ligt op het 

individu. 

De re-mix werkplaats staat in contrast met de rust die heerst in de lees en 

studieruimte. De synthese van ideeën en de uitwisseling van concepten speelt zich 

in deze gemeenschappelijke werkruimte af. Het is tevens een ruimte die in dienst 

staat van de praktijk: de uitwerking van concepten. 

Ten behoeve van oriëntatie in en ontsluiting van de ruimte is een centrale as geplaatst 

in de bibliotheek waar ook de balie en personeelsruimte aan gelegen is. Behalve het 

huren van boeken , stellen van vragen en andere administratieve handelingen, is 

deze zone in het gebouw een plek voor de toevallige ontmoeting en dialoog. 

DAKLANDSCHAP 

Op het dak van het ontwerp is een parkachtige omgeving geplaatst. Doordat deze is 

opgetild van het maaiveld onttrekt deze ruimte zich van de drukte en het verkeer dat 

zich daar afspeelt. Dit programmapunt komt zo in dienst te staan van de incubatie 

van ideeën, omdat het landschap gecreëerd op het dak een plek is binnen het 

ontwerp waar de gebruiker zijn gedachte kan laten gaan. Het introduceert rust en 

bezinning en biedt tegenwicht aan de dynamiek van de openbare ruimte en de 

overige programmapunten. 

CULTUURCENTRUM 

Het cultuurcentrum is een podium voor het experiment. Functioneel werkt het als 

een verlengde van de bibliotheek doordat de ideeën en initiatieven die daar bedacht 

worden hier ten uitvoer kunnen worden gebracht. Het cultuurcentrum is een kader 

waarin het fenomeen collectieve creativiteit gestalte krijgt. Naast de presentatie 

en beleving van ideeën, is het cultuurcentrum ook een plek voor discussie. De 

daadwerkelijke betekenis krijgt het cultuurcentrum door zijn gebruikers. 
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Zij zullen activiteiten moeten organiseren en het cultuurcentrum van inhoud moeten 

voorzien. Hiervoor zijn in het cultuur centrum verschillende ruimtes opgenomen: 

lezing; filmruimte 

cafetaria inclusief terras 

expositieruimte 

multifunctionele activiteiten ruimtes 

AGORA 

De agora heeft verschillende functies in het ontwerp. Ten eerste als knooppunt in 

de routing doordat de agora in directe relatie staat met een deel van de overige 

programmapunten. De agora kan vanuit de stedelijke context worden betreden via 

de detailhandel, fietsenstalling of direct via de winkelroute die het winkelgebied 

in het centrum en in de kruisstraat verbindt. Aan de agora zijn de entree tot het 

skateplein, de bibliotheek en het cultuurcentrum gesitueerd. De functie als 

knooppunt in het ontwerp heeft als gevolg dat bijna iedere gebruiker via de agora 

de overige programmapunten betreedt. Het verzamelt hiermee de gebruikers op één 

plek in het ontwerp. 

De centrale rol van de agora is een bewust keuze omdat het een draagvlak 

creëert voor een proces van communicatie. De agora heeft behalve de functie van 

knooppunt ook de functie van ruimtelijke drager voor de maatschappelijke dialoog. 

Deze dialoog kan zich op verschillende manieren manifesteren. De meest voor de 

hand liggende manifestatie is een letterlijke interpretatie hiervan in de vorm van 

het gesprek. Behalve dat kan de agora kan ook een ruimte zijn waar de dialoog 

plaats kan vinden in de vorm van activiteiten en tentoonstellingen die vanuit het 

aangelegen cultuurcentrum kunnen worden georganiseerd. Via deze benadering 

dient de agora als verlengde van het cultuurcentrum en exposeert zo de diversiteit 

van zijn gebruikers. De agora is een plek voor inspiratie, op gang gebracht door het 

tafereel dat de agora tentoonspreid. 

De agora is een drager voor het initiatief. De gebruiker is niet alleen toeschouwer 

maar ook deelnemer. Door middel van de activiteiten georganiseerd in de agora 

krijgt de gebruiker de mogelijkheid om te participeren en wordt de maatschappelijke 

dialoog gecomplementeerd. Openheid en tolerantie zijn de belangrijkste dragers, in 

principe mag en kan alles plaatsvinden. 

FIETSENSTALLING 

De fietsenstalling is onder andere bedoeld voor de gebruikers van het ontwerp. Ook 

wordt door de fietsenstalling een programmatische verbinding gemaakt met het 

centraal station. Dit verklaart de schaal van dit programmapunt. Om de gebruiker 
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een extra stimulans te geven om voor deze fietsenstalling te kiezen wanneer hij naar 

het centraal station reist, zijn een aantal extra programmapunten opgenomen: 

Douches 

Service en verkooppunt 

Fietsverhuur 

URBANPICKNICK SKATEPLEIN 

Het urbanpicknick skateplein is het domein van jongeren. De benaming van dit 

onderdeel is tweeledig: urbanpicknick en skateplein. Urbanpicknick is het in de 

stedelijke buitenruimte verblijven zonder direct doel of bestemming. Het plein is een 

plek waar jongeren af kunnen spreken en het gesprek aan kunnen gaan. De term 

skateplein introduceert een actieve component. Skateboarden, BMX' en inlineskaten, 

breakdaneen of andere actieve taferelen kunnen op het plein plaats vinden. Het 

plein is een plaats waar recreatie en subculturen samensmelten door de expressie 

van de culturele diversiteit van de jongeren. De identiteit van de jongeren wordt zo 

deels de identiteit van het ontwerp. 

Vanaf de stedelijke tribune kan het tafereel dat zich ontvouwt op het urbanpicknick 

skateplein worden aanschouwd. De tribune is een verlengde van het plein zonder 

de actieve component. 

Het open podium aan de voet van de tribune staat in dienst van het evenement. 

Dit kunnen grootschalige evenementen zijn met het publiek op het urbanpicknick 

skateplein of kleinschalige evenementen met het publiek op de stedelijke tribune. 

Muziek, dans of theater. Verschillende type voorstellingen kunnen worden 

georganiseerd in dit onderdeel van het ontwerp. 

PARKEERPLAATS 

Achter de stedelijke tribune zijn parkeerplaatsen geplaatst voor het personeel. 

Deze zijn niet bestemd voor de gebruikers van het ontwerp. Deze dienen met 

de fiets of openbaar vervoer te komen of hun auto ergens anders te stallen. De 

parkeerplaats heeft bewust een ondergeschikte rol gekregen in het ontwerp om een 

duurzamere manier van reizen te stimuleren. Het ontwerp ligt pal naast het station 

vanuit waar meerdere buslijnen en treinen aankomen en vertrekken. Tevens is het 

ontwerp voornamelijk bestemd voor de inwoners van Eindhoven die grotendeels op 

fietsafstand wonen van het stadscentrum. 
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F\JNCTIE M2 DOELGROEP FACIUTErrEN ROL IN HET' ONTWERP 

00 Detailhandel 390 Winkelend publiek Eindhoven Etalage Inleiding In overige programmapunten 

Opslagruimte verankering In het stedelijk domein 

01.Bibllotheek 01.1Archlet 510 Algemeen Ruimte YOOI' OPJ/ag en venameiint van Informatie 

01.2 StucUe en kMI:stutmte 680 Algemeen Ruimte YOOI bewertl:hl en Interpretatle vun Informatie 

01.3 Mediaruimte 680 Algemeen Opstarten van onderzoek 

Uitwerldng van concepten 

01.4 Re-mix wertuWrnte 690 Algemeen S)'nfhese van ldeec!n en de uftwls.selfng van concepten 

Uitwerfdnl van conoepten 

01.5 Centrale as 470 AJgemeen Balie CKiëntatJe In en ontsJuiling Ycl1l de ruimte 

Een plek KIOI' de toevallige ontmoeting en dialoog 

01.8Kantoor 230 ""'""""'' 1-<-mln"_...........,,"'l 
01.7 <Nerilf, 320 Opslagruimte 

Tollet en Installatieruimte 

kelpleerruimte 

Vergaderruimte 

03 DaWandKhllp 3460 Algemeen Ruimte voor tel7eclle en de incubatie van gedachtes 

Onts/uWng vla centtale as 

04 Cuttuurcentrum 04.1lezlngrulmte 190 Algemeen Een podium voor het experiment 

o.t.2 tafetaria lnduslef t.rras 520 Algemeen Een plek VOOf de toevallige ontmoeting en dialoog 

04.3 ExposiUerulmte 430 Algemeen Een podium voor het exparlment 

04.4 MulllfunctloneAe K1Mteltsnrulmtaa 560 Algemeen Een podium voor l'lef experiment 

04.5 Overig 640 Algemeen Kantoor 

Opslagruimte 

Toilet en insta.Jialletulmte ..... 1310 Algemeen Knooppunt In de routing 

Verlengde van het cultwrcentrum 

Ruimtelijke drager voor de meetschappelijke dialoog 

Exposeren ~>'en de ldHfn en diversiteit van de gebfuikers 

06 F1etHnstalfln& 06.1 Stalling 1030 Reiziger centraal station programmatische verbinding met het station en omgeving 

Algemeen Inleiding in overige programmapunten 

06.2 Douct\es 120 Reiziger centtaal staUon Installatieruimte 

06.3 Servleeruimte en -verhuur 170 Reiziger centraal statJon Opslagruimte 

07 Urbanplcknlck •katepleln 07.1 Plein 1760 Jongeren Waarborgen van oe culturele dlversltelr van de gebrulkersgroep 

07.2 Open podurn 100 Algemeen Ruimte ~ groof$Chafl,. en klelnschallfe ewnementen 

07.3 stedelijke tribune 310 Algemeen Aanschouwen van tafereel op het plein 

oe Parkeerpluta 570 Pe<soneel 
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I PROGRAMMA IN RELATIE TOT DE TIJD 

Het programma kent een hiërarchie in relatie tot de tijd . Er is sprake van een 

vast programma dat als kader dient voor een seizoensgebonden programma en 

evenementen. Het vast programma is gedurende het hele jaar hetzelfde en voltrekt 

zich in het interieur van het ontwerp. Het seizoensgebonden programma speelt zich 

af in het exterieur en is afhankelijk van het weer. Deze hiërarchie geeft het ontwerp 

dynamiek in de beleving gedurende een kalenderjaar. In de zomer heeft het ontwerp 

een wezenlijk andere gestalte dan in de winter. 

Deze dynamiek speelt zich ook op een nog hogere schaal af. Oe evenementen en 

activiteiten zoals voorgesteld in de kalender zijn niet definitief en kunnen per jaar 

verschillen afhankelijk van de behoefte van de gebruikers. De mogelijkheid tot 

evolutie van het evenement geeft het ontwerp de mogelijkheid om mee te bewegen 

met de tijdsgeest van de maatschappij. Het ontwerp komt zo in dienst te staan van 

de sociale behoeftes van de inwoners van Eindhoven. 
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VAN PROGRAMMA NAAR MASSA 
§ 08.1 

De positionering van de programmapunten heeft verschillende aanleidingen. Zo 

zijn de agora en detailhandel geplaatst op maaiveldniveau aan de winkelroute 

om zo een connectie met de stedelijke context te creëren. Deze connectie wordt 

versterkt door een diagonaal te introduceren in het plattegrond op maaiveldniveau. 

Zo wordt een zichtlijn gecreëerd die dwars door het ontwerp loopt en de verschillende 

programmapunten visueel met elkaar verbindt. 

De parkeerplaats is logischerwijs geplaatst aan de openbare autoweg en de 

fietsenstalling aan de fietsroute. De fietsenstalling ligt verdiept zodat hierboven een 

plein gecreëerd kan worden dat een visuele verbinding heeft met de agora. Dit plein 

wordt begrensd doordat het deels is opgetild van het maaiveld. Aan de toegangszijde 

wordt het plein ruimtelijk ingekaderd door de stedelijke tribune. 

De positionering van het cultuurcentrum komt voort uit de gewenste connectie 

met de agora. Tevens kadert het cultuurcentrum de agora ruimtelijk in en zorgt 

het er zo voor dat de agora ruimtelijk niet concurreert met het skateplein boven de 

fietsenstalling. 

In het cultuurcentrum is een stijgpunt gecreëerd naar de bovenliggende bibliotheek. 

De bibliotheek wordt opgetild van maaiveldniveau om ruimte te creëren voor 

de onderliggende agora. Behalve het stijgpunt in het cultuurcentrum is in de 

tegenoverstelde hoek van de bibliotheek nog een stijgpunt gerealiseerd waar de 

hoofdentree naar de bibliotheek is geplaatst. 

URBAN 
PICKNICK ------"'111111111::'"" .. 

SKATEPLEIN 

BIBLIOTHEEK 

CULTUUR 
CENTRUM 
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RUIMTEUJK CONCEPT 
§ 08.2 

GROEN DAKLANDSCHAP 

Om tegenwicht te bieden aan de dynamiek en drukte die zich afspeelt op 

maaiveldniveau en in de bibliotheek is een groen landschap op het dakvlak 

gecreëerd. Qua beleving vormt dit deel van het ontwerp een contrast met de overige 

programmapunten om zo te voorzien in de diversiteit aan taferelen die het ontwerp 

vereist. 

OPGETILDE MONOLIET 

De bibliotheekruimte is ontworpen als een opgetilde monoliet om ruimte te creëren 

voor de maatschappelijke dialoog op maaiveldniveau. Deze monoliet is ontworpen als 

een amorfe entiteit zodat vanuit de openbare ruimte, maar ook vanuit het interieur 

in de bibliotheek en het exterieur op het dakvlak een variëteit aan belevingen en 

ruimtes ontstaat. 

POROSITEIT 

Door het optillen van een deel van het programma wordt een ruimte gecreëerd die 

de publieke ruimte integreert in het ontwerp en zo een open verbinding met de 

stedelijke context tot stand brengt. Het ontwerp is poreus: de stedelijke context dringt 

het ontwerp binnen en zo wordt het gewenste open karakter bereikt. 

INTEGRALE FUNCTIE PUBLIEKE RUIMTE 

Door de open verbinding tussen interieur en exterieur vormen de functies één geheel; 

het gebruik van het programma en de publieke ruimte smelt samen. De buitenruimte 

is bestemd voor de toevallige bezoeker, maar de binnenruimte ook. Door de integrale 

functie van de publieke ruimte wordt continuïteit in gebruik gewaarborgd. 

Het ontwerp fungeert als een micro urbane omgeving: de veelzijdigheid van het 

stedelijk gebruik komt op een kleinere schaal terug in het ontwerp. In eerste instantie 

is dit een gevolg van het programma dat als een tafereel van taferelen is ontworpen. 

De ruimtelijke consequentie van deze strategie is een veelzijdigheid aan belevingen 

en ruimtes. 
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URBANPICKNICK SKAlEPI..EIN 
§08.3 

HET URBANPICKNICK SKATEPLEIN IS EEN DRAGER VOOR DE CULTURELE 

DIVERSITEIT VAN JONGEREN. HET IS EEN PLEK IN HET ONTWERP WAAR ZIJ 

SAMEN KUNNEN KOMEN, MAAR OOK WAAR ZIJ UITING KUNNEN GEVEN AAN HUN 

FASCINATIES EN IDEALEN. DE MORFOLOGIE VAN HET PLEIN SPEELT HIER OP IN: 

HET BIEDT EEN KADER WAARBINNEN ACTIEVE EN PASSIEVE ACTIVITEITEN PLAATS 

KUNNEN VINDEN. 

PARAMETRISCHE ONTWERPMETHODE 

Het plein is ontworpen door middel van een parametrische ontwerpmethode. Dit wil 

zeggen dat de morfologie niet is ontworpen maar gegenereerd. Wat wel ontworpen 

is, is het script dat het parametrisch ontwerp aanstuurt. 

Het voordeel van deze parametrische ontwerpmethode is wanneer het script 

ontworpen is, varianten kunnen gegenereerd door andere variabelen als input te 

nemen. Zo kan via het experimenteren met deze variabelen de gewenste morfologie 

worden benaderd. Echter, gezegd dient te worden dat het script niet absoluut is. In 

het ontwerpproces werkt de parametrische ontwerpmethode niet anders dan elke 

andere methode. Door te experimenteren met verschillende varianten en variabelen 

kunnen verschillende mogelijkheden worden verkend. De invloed van de ontwerper 

blijft dus altijd zichtbaar. 

130 







133 





TOPOLOGIE SCHALEN 
§08.4 

DE ENTITEIT DIE DE BIBLIOTHEEK VORMT, WORDT GECREËERD DOOR EEN BOVEN 

EN ONDERSCHAAL DIE ZICH OM DE DENKBEELDIGE BEGRENZING VAN HET 

PROGRAMMA "VOUWEN". MIDDELS DEZE STRATEGIE WORDT EEN TOPOLOGIE 

VAN DE RUIMTE GECREËERD DAT DOET DENKEN AAN EEN DUINLANDSCHAP: EEN 

RUIMTE OPGEBOUWD UIT EEN GOLVEND VLAK DAT ZO VERSCHILLENDE ZONES EN 

ZWAARTEPUNTEN CREËERT. 

t 

PARAMETRISCH ONTWERPMETHODE 

Net als het skateplein is de topologie van de schalen parametrisch ontworpen met 

behulp van een script. Door te experimenteren met de parameters zijn verschillende 

varianten gegenereerd. Deze vormstudie heeft geleid tot de gewenste topologie. 

DEMOCRATISCH GECONTROLEERDE RUIMTE 

Het interieur van de bibliotheek is ontworpen met als doel een democratisch 

gecontroleerde ruimte te zijn. In het kader van deze thesis wil dat zeggen dat de 

betekenis van de ruimte ontleend wordt aan hoe deze ruimte gebruikt wordt. De 

topologie van de boven en onderschaal creëert verschillende zones en mogelijkheden 

van gebruik met elk eigen kenmerken en ruimtelijke kwaliteiten. Het is aan de 

gebruiker om te beslissen hoe hij daar invulling aan geeft. 
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CONSTRucnEVE INlEGRil BI 
§08.5 

OM OPENHEID EN CONTINUÏTEIT VAN DE RUIMTE IN DE BIBLIOTHEEK TE 

WAARBORGEN DIENEN ENKELE ZONES KOLOMVRIJ TE WORDEN. ECHTER 

ONTLEENT DE BIBLIOTHEEK ZIJN CONSTRUCTIEVE INTEGRITEIT AAN HET FEIT 

DAT DE BOVEN EN ONDERSCHAAL SAMEN ÉÉN CONSTRUCTIE VORMEN. OM 

TOCH KOLOMVRIJE RUIMTES TE KUNNEN REALISEREN IS DE DIKTE, EN DUS DE 

CONSTRUCTIEVE INTEGRITEIT, VAN DE BOVEN EN ONDERSCHAAL AFHANKELIJK 

GEMAAKT VAN DE OVERSPANNING. 
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De parametrische ontwerpmethode leent zich perfect voor deze constructieve 

strategie. Vanuit elk knooppunt is de afstand bepaald tot het dichtstbijzijnde 

steunpunt en zo de overspanning berekend en vertaald in de dikte van de schaal. 

Een essentiële stap is om deze constructieve schalen te beschouwen opgebouwd uit 

een binnen en buitenschaaL Zo ontstaan er in het constructieve model vier schalen: 

twee in de bovenschaal en twee in de onderschaaL De afstand die de constructie van 

zijn dikte voorziet, geeft zo constructieve integriteit aan het ontwerp. 
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§08.6 

OMDAT DE ONDERKANT VAN DE BIBLIOTHEEK NADRUKKELIJK AANWEZIG IS IN 

DE BELEVING VAN DE PUBLIEKE RUIMTE IS HIER EXTRA AANDACHT BESTEED. 

DEZE IS ONTWORPEN ALS ÉÉN HUID DIE DE MORFOLOGIE VAN DE ONDERKANT 

VAN ONDERSTE CONSTRUCTIEVE SCHAAL VOLGT. ZO ONTSTAAT EEN GOLVEND 

GEVELVLAK OPGEBOUWD UIT DRIEHOEKEN DAT QUA VORMENTAAL EEN VISUELE 

CONNECTIE VORMT MET HET URBANPICKNICK SKATEPLEIN. 

PARAMETRISCH ONTWERPMETHODE 

Ook bij dit onderdeel van het ontwerp is gebruik gemaakt van de parametrische 

ontwerpmethode. De maat van de openingen in de driehoeken is afhankelijk van 

enkele virtuele zwaartepunten in het dakvlak. Dit creëert een verloop in het totale 

gevelbeeld en breekt zo met het uniform karakter dat de gevel anders zou uitstralen. 
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CULTUUR040 
EEN INSmUIIT VOOR DE VERBEELDING 

ENTREE BIBLIOTHEEK 
CENTRAAL GELEGEN AAN AGORA 

SKATEPLEIN 
RUIMTE VOOR JEUGD, ACTIVITEIT EN EXPRESSIE 

DETAILHANDEL 
OUVERTURE IN OVERIGE PROGRAMMAPUNTEN 

FIETSENSTALLING 
PROGRAMMATISCHE VERBINDING MET STATION EINDHOVEN 

OPEN PODIUM 
TEN BEHOEVE VAN HET EVENEMENT: GROOT EN KLEIN 



STEDELIJKE TRIBUNE 
BESCHOUWEN VAN 'HEr TAFEREEL OP AFSTAND 

ONTSLUITING AGORA 
KNOOPPUNT IN DE ROUTING 

CULTUURCENTRUM 
EEN PODIUM VOOR HET EXPERIMENT 

PARKEERPLAATS 
BESTEMD VOOR HET PERSONEEL 

AGORA 
RUIMTE VOOR ACTIVITEIT EN COMMUNICATIE 

CULTUURCENTRUM 
VISUELE VERBINDING MET AGORA 

> 
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STIJGPUNTEN 
TEN PLAATSE VAN HET CULTUURCENTRUM EN BIBLIOTHEEK 

148 

CULTUURCENTRUM 
MULTIFUNCTIONEEL INVULBARE RUIMTE 

RE-MIX WERKVLOER 
DEMOCRATISCH GECONTROLEERD LANDSCHAP 

SCHAAL 
TOPOLOGIE EN CONSTRUCTIE 

CENTRALEAS 
ONTSLUITING BIBLIOTHEEK EN ORIËNTATIE IN DE RUIMTE 

ARCHIEF BOEKEN 
SCHEIDING TUSSEN DRUKKE EN RUSTIGE ZONE 



KANTOORRUIMTE 
INCLUSIEF BALIE GELEGEN AAN CENTRALE A5 

LEESRUIMTE 
RUSTIGE WERK EN LEESRUIMTE 

SCHAAL 
TOPOLOGIE EN CONSTRUCTIE 

STUDIERUIMTE 
AFSLUITBARE STUDIERUIMTE 

ONTSLUITING 
DE BIBLIOTHEEK ALS MEERVOUDING SCENARIO 

DAKLANDSCHAP 
ONTSLUmNG VIA CENTRALE A5 BIBLIOTHEEK 
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MAAIVELD 
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BIBLIOTHEEK 

153 











.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

-



159 



DOORSNEDE FF (1:500) 

DOORSNEDE AA (1:500) 
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DOORSNEDE BB (1:500) 

DOORSNEDE CC (1:500) 
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RER.EcnE 
§10.1 

HET ONTWERP IS EEN ANTWOORD OP DE PROBLEEMSTELLING. DIT ANTWOORD IS 

NIET ABSOLUUT: BIJ CREATIEVE VRAAGSTUKKEN ZOALS BIJ DE ONTWERPOPGAVE 

GESTELD IN DEZE THESIS ZIJN ALTIJD MEERDERE OPLOSSINGEN MOGELIJK. HET 

ONTWERP IS DAAROM OOK NIET TE BEOORDELEN ALS BINDENDE CONCLUSIE OP 

DE PROBLEEMSTELLING. 

MET HET OOG OP DE TOEKOMST 

Generatie Y is opgegroeid in een wereld van overvloed, maar bevindt zich anno 2012 

in een wereld die wordt gekarakteriseerd door crisis en schaarste. De drijvende 

kracht achter het hypermodernisme is door de tijd achterhaald en het is dus van 

groot belang dat de volgende generatie hier een antwoord op geeft. Echter, de leden 

van generatie Y hebben nooit een crisis gekend, dus het is nog maar de vraag of zij 

in staat zullen zijn daar op een goede manier mee om te gaan. Blijft het optimisme, 

de verbondenheid en experimentele werkmethode overeind of schiet generatie Y 

onder druk van de crisis in traditionele denk en werk patronen? Dit is "de" vraag die 

alleen de tijd kan beantwoorden. 

De rol van het ontwerp hierin is beperkt: het kan slechts een bijdrage leveren aan 

een positieve benadering van de opgaven die de hedendaagse context aan de 

maatschappij stellen. Het ontwerp is een kader waarbinnen de maatschappelijke 

veranderingen plaats kunnen vinden, maar de mensen zullen zelf de cultuur waarin 

zij leven van betekenis moeten voorzien. 

ONTWERP 

De divergente werkmethode in de vorm van het experiment heeft zich zowel in de 

theorie als in het proces van het ontwerp geuit. Het verschil is dat het ontwerpproces 

in tegenstelling tot wat de theorie impliceert individueel en niet collectief is 

doorlopen. Kijkende naar de praktijk komen projecten van deze schaal vrijwel altijd 

in teamverband tot stand. Een multidisciplinaire strategie zou in het kader van dit 

ontwerp ook een betere benadering zijn geweest om zo aspecten als constructie, 

bouwtechniek en bouwfysica beter uit te werken. Nu beperkt het ontwerp zich tot 

het formuleren van een principe met betrekking tot deze disciplines. Ondanks dat 

het ontwerp niet tot in detail is uitgewerkt zou verkeerd zijn om het ontwerp hier op 

af te rekenen. Het individueel doorlopen van het afstudeertraject is immers een 

randvoorwaarde. 
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De uitdaging en kracht van het ontwerp ligt in de benadering van de gebruikscultuur 

en hoe het ontwerp daar ruimtelijk een antwoord op geeft. Het tot stand brengen 

van een connectie tussen de gebruikers met als doel het op gang brengen van 

samenwerking en discussie en het genereren van creativiteit door middel van het 

stimuleren van het experiment is de belangrijkste doelstelling. Ook de open relatie 

met de omgeving vanuit de beleving van de gebruiker om zo een antwoord te bieden 

op de stedelijke en sociaal maatschappelijke gevolgen van het hypermodernisme is 

belangrijk bij de totstandkoming van het ontwerp. 
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RGUREN 
§ 011.2 

P12. FIETSENSTALLING STATION EINDHOVEN. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P15. TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING NIEUWE MEDIA. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P20. 99 CENTS, ANDREAS GURSKY. (2011) (HTTP:/ /GRAINSOFLIGHT.TUMBLR.COM/POST/12241850384) 

P23. AANSLAG WORLD TRADE CENTRE. DOOR: SPENCER PLATT (2001) (HTTP:f/ARCHITECTURE.ABOUT.COM/OD/ 

WORLDTRADECENTER/SS/TWINTOWERS_3.HTM) 

P24. SINGAPORE, BOETE. DOOR: THIJS TILKIN (2010) 

P27. IN-TRANSIT. OOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P28. TABEL DATA INFORMATIE KENNIS VERBEELDING. DDOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P31. HABBO HOTEL. (2011) (HTTP:/ jWWW.HABBO.NL/) 

P33. EEN ODE AAN EIGENZINNIGHEID, GROLSCH (2011) ( HTTP:f /WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V• E·KAQXTPHYY) 

P40. SCHETS DNTWERPOPGAVE. DOOR: TH IJS TILKIN (2012) 

P48. PUZZELSTUKJES. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P50. VLOEIBAAR NETWERK DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P53. ALUMINIUM FOLIE. DOOR: TIM BROWN (2008) (HTTP:f /WWW.TED.COM/TALKS/LANG/ENG/TIM_BROWN_ON_ 

CREATIVITY_AND_PLAY.HTML) 

P54. EXACTITUDES. (2011) (HTTP:/ /WWW.EXACTITUDES.COM/) 

P58. UNDERGROUND BOERENMARKT. (2010) (HTTP//DIEETNOOITMELK.WORDPRESS.COM/2010/05/PAGE/3/) 

P64. SEATTLE CENTRAL LIBRARY. (HTTP:f jWWW.ARCHDAILY.COM/) 

P68. OPEN AIR LIBRARY. (HTTP:/ jWWW.ARCHDAILY.COM/) 

P74. EINDHOVEN. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P75. LOCATIEKEUZE. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P77. NATIONALE RUIMTELIJKE HOOFDSTRUCTUUR. (2011) (HTTP:/ /WWW.RIJKSOVERHEID.NL/) 

P77.1NWONERAANTAL EINDHOVEN. (2011) (HTTP://WWW.EINDHOVEN.NL/) 

P77. BEVOLKINGSOPBOUW. (2011) (HTTP:f /WWW.EINDHOVEN.NL/) 

P78. PORTRET VAN DE RUIMTE, GRAFFITI. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

PBO. PORTRET VAN DE RUIMTE, BEURSGEBOUW 1. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P82. PORTRET VAN DE RUIMTE, BEURSGEBOUW 2. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P84. PORTRET VAN DE RUIMTE, FIETSPAD 1. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P86. PORTRET VAN DE RUIMTE, BEURSGEBOUW 3. OOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P88. PORTRET VAN DE RUIMTE, FIETSPAD 2. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P90. PORTRET VAN DE RUIMTE, FIETSPAD 3. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P92. PORTRET VAN DE RUIMTE, AUTOWEG. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P94. PORTRET VAN DE RUIMTE, SPOOR. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P96. PLANGEBIED, LUCHTFOTO VOGELPERSPECTIEF. (2011) (HTTP://WWW.BING.COM/MAPS/) 

P97. PLANGEBIED, BEBOUWING. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P97. PLANGEBIED, PLANGEBIED. OOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P98. PLANGEBIED, LUCHTFOTO 1. (2011) (HTTP:/ /MAPS.GOOGLE.NL) 

P99. PLANGEBIED, LUCHTFOTO 2. (2011) (HTTP:/ /MAPS.GOOGLE.NL) 

P100. PLANGEB lED, FUNCTIEVERDELING. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P101. PLANGEBIED, DETAILHANDEL EN HORECA. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P101. PLANGEBIED, WOONFUNCTIE. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P101. PLANGEBIED, KANTOORFUNCTIE. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P101. PLANGEBIED, CULTUUR EN DIENSTEN. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P102. PLANGEBIED, INFRASTRUCTUUR 1. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 
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P103. PLANGEBIED, INFRASTRUCTUUR 2. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P103. PLANGEBIED, TREINSTTATION. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P103. PLANGEBIED, AUTOWEG EN FIETSPAD. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P103. PLANGEBIED, FIETSVERKEER. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P110. STEDELIJKE CONTEXT, CENTRA. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P110. STEDELIJKE CONTEXT, FIETSVERKEER. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P110. STEDELIJKE CONTEXT, KANTOORFUNCTIE. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P111. STEDELIJKE CONTEXT, VERBINDING. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P111. STEDELIJKE CONTEXT, FIETSVER KEER. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P111. STEDELIJKE CONTEXT, AGORA. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P112. SCHETS COLLECTIEVE CREATIVITEIT. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P115. SCHETS TAFEREEL VAN TAFERELEN. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P116. RELATIONEEL SCHEMA VAN HET PROGRAMMA. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P112. KALENDER VAN HET PROGRAMMA. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P126. MASSAMODEL DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P127. MASTERPLAN. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P128. CONCEPTSCHETS 1. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P128. CONCEPTSCHETS 2. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P130. URBANPICKNICK SKATEPLEIN, SCHETS. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P131. URaANPICKNICK SKATEPLEIN, PARAMETRISCH ONTWERPEN. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P131. URaANPICKNICK SKATEPLEIN, IMPRESSIE. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P132. PARAMETRISCH ONTWERPEN. DOOR: THI.IS TILKIN (2011) 

P134. TOPOLOGIE SCHALEN, PARAMETRISCH ONTWERPEN. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P134. TOPOLOGIE SCHALEN, IMPRESSIE. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P135. TOPOLOGIE SCHALEN, SCHETS. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P136. VARIANTENSTUDIE TOPOLOGIE SCHALEN. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P138. CONSTRUCTIEVE INTEGRITEIT, SCHETS. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P139. CONSTRUCTIEVE INTEGRITEIT, PARAMETRISCH ONTWERPEN. DOOR: TH IJS TILKIN (2011) 

P139. CONSTRUCTIEVE INTEGRITEIT, IMPRESSIE. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P140. FACADE, IMPRESSIE. DOOR: THIJS TILKIN (2011) 

P144. ONTWERP GEPLAATST IN STEDELIJKE CONTEXT. DOOR: THIJS TILKIN (2012) 

P146. OPBOUW ONTWERP, SISOMETRISCHE WEERGAVEN. DOOR: THIJS TILKIN (2012) 

P147. OPBOUW ONTWERP, 6 ISOMETRISCHE WEERGAVEN. DOOR: THI.IS TILKIN (2012) 

P148. OPBOUW ONTWERP, 6 ISOMETRISCHE WEERGAVEN. DOOR: THI.IS TILKIN (2012) 

P149. OPBOUW ONTWERP, 6 ISOMETRISCHE WEERGAVEN. DOOR: TH IJS TILKIN (2012) 

P150. ENTREE VANAF WINKELROUTE. DOOR: TH IJS TILKIN (2012) 

P152. WEERGAVE MAAIVELD. DOOR: THIJS TILKIN (2012) 

P153. WEERGAVE BIBLIOTHEEK. DOOR: THI.IS TILKIN (2012) 

P154. PLATTEGROND P+OOOO, SCHAAL 1:500. DOOR: THIJS TILKIN (2012) 

P156. PLATTEGROND P+21600, SCHAAL 1:500. DOOR: THIJS TILKIN (2012) 

P158. DOORSNEDE DO, SCHAAL 1:5DO. DOOR: THIJS TILKIN (2012) 

P158. DOORSNEDE EE. SCHAAL 1:5DO. DOOR: TH IJS TILKIN (2012) 

P160. DOORSNEDE FF, SCHAAL 1:500. DOOR: THIJS TILKIN (2012) 

P160. DOORSNEDE AA, SCHAAL 1:500. DOOR: TH IJS TILKIN (2012) 

P162. DOORSNEDE BB, SCHAAL 1:500. DOOR: THIJS TILKIN (2012) 

P162. DOORSNEDE CC, SCHAAL 1:500. DOOR: TH IJS TILKIN (2012) 

P164. MATERIAALDOORSNEOE, SCHAAL 1:20. DOOR: THIJS TILKIN (2012) 

P165. MATERIAALDOORSNEDE. DOOR: THIJS TILKIN (2012) 
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P103. PlANGEBIED, INFRASTRUCTUUR 2. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P103. PLANGEBIED, TREINSTIATION. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P103. PLANGEBIED, AUTOWEG EN FIETSPAD. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P103. PLANGEBIED, FIETSVERKEER. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P110. STEDELIJKE CONTEXT, CENTRA. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P110. STEDELIJKE CONTEXT, FIETSVERKEER. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P110. STEDELIJKE CONTEXT, KANTOORFUNCTIE. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P111. STEDELUKE CONTEXT, VERBINDING. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P111. STEDELIJKE CONTEXT, FIETSVERKEER. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P111. STEDELIJKE CONTEXT, AGORA. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P112. SCHETS COLLECTIEVE CREATIVITEIT. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P115. SCHETS TAFEREEL VAN TAFERELEN. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P116. RELATIONEEL SCHEMA VAN HET PROGRAM MA. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P112. KALEN DER VAN HET PROGRAMMA. DOOR: THUS TI LKIN (2011) 

P126. MASSAMODEL. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P127. MASTERPLAN. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P128. CONCEPTSCHETS 1. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P128. CONCEPTSCHETS 2. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P130. URBANPICKNICK SKATEPLEIN, SCHETS. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P131. URBANPICKNICK SKATEPLEIN, PARAMETRISCH ONTWERPEN. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P131. URBANPICKNICK SKATEPLEIN, IMPRESSIE. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P132. PARAMETRISCH ONTWERPEN. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P134. TOPOLOGIE SCHALEN, PARAMETRISCH ONTWERPEN. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P134. TOPOLOGIE SCHALEN, IMPRESSIE. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P135. TOPOLOGIE SCHALEN, SCHETS. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P136. VARIANTENSTUDIE TOPOLOGIE SCHALEN. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P138. CONSTRUCTIEVE INTEGRITEIT, SCHETS. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P139. CONSTRUCTIEVE INTEGRITEIT, PARAMETRISCH ONTWERPEN. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P139. CONSTRUCTIEVE INTEGRITEIT, IMPRESSIE. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P140. FACADE, IMPRESSIE. DOOR: THUS TILKIN (2011) 

P144. ONTWERP GEPLAATST IN STEDEUJKE CONTEXT. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P146. OPBOUW ONTWERP, 6 ISOMETRISCHE WEERGAVEN. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P147. OPBOUW ONTWERP, 6 ISOMETRISCHE WEERGAVEN. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P148. OPBOUW ONTWERP, 6 ISOMETRISCHE WEERGAVEN. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P149. OPBOUW ONTWERP, 6 ISOMETRISCHE WEERGAVEN. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P150. ENTREE VANAF WINKELROUTE. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P152. WEERGAVE MAAIVELD. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P153. WEERGAVE BIBLIOTHEEK. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P154. PLATIEGROND P+OOOO, SCHAAL 1:500. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P156. PLATIEGROND P+21600, SCHAAL 1:500. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P158. OOORSNEDE DD, SCHAAL 1:500. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P158. DOORSNEDE EE, SCHAAL 1:500. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P160. DOORSNEDE FF, SCHAAL 1:500. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P160. DOORSNEDE AA, SCHAAL 1:500. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P162. DOORSNEDE BB, SCHAAL 1:500. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P162 . DOORSNEDE CC, SCHAAL 1:500. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P164. MATERIAALDOORSNEDE, SCHAAL 1:20. DOOR: THUS TILKIN (2012) 

P165. MATERIAALDOORSNEDE. DOOR: THUS TILKIN (2012) 
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