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Voorwoord

Dank u wel voor het nemen van de tijd en moeite om mijn Masterscriptie te lezen. Dat is geschreven in 

het kader van de afstudeerstudio Architecture, Brand and Sustainability aan de Technische Universiteit 

Eindhoven, gespecialiseerd in architectuur.

Het beschrijft het onderzoek naar, en het ontwerp van een Chinese ambassade gecombineerd met een 

divers programma in het centrum van London. Het gebouw zal zich voordoen als ‘Nation brand’ voor China. 

Een grote diversiteit in programma maakt het mogelijk om de verschillende kanten van China te tonen. In het 

gebouw is een mix van diplomatieke, culturele en sportieve activiteit. Het gemaakte ontwerp laat de twee 

verschillende kanten zien die China kenmerkt.

De scriptie toont de gehele cyclus van onderzoek naar ontwerp, opgedeeld in vijf hoofdstukken. In de 

introductie zal de onderzoeksvraag naar voren komen. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn 

een aantal facetten onderzocht. Vervolgens is de locatie geanalyseerd. Deze voorgaande hoofdstukken 

hebben de aanknopingspunten geleverd voor het ontwerp. Tenslotte zal het laatste hoofdstuk bestaan uit de 

conclusie en de reflectie.

Ik wil de tutoren Mark Hemel en Barbara Kuit bedanken voor hun feedback en ondersteuning tijdens dit 

afstudeeratelier.

Ik wens u veel leesplezier!

Jeroen Rooding

Eindhoven
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Thema
Deze scriptie is geschreven als deel van de afstudeerstudio Architecture, Brand and Sustainability. Brand en 

duurzaamheid zijn dan ook de hoofdbegrippen van deze studio. In het voortraject van het afstuderen zijn we 

deze begrippen gaan aftasten om zo een eerste indruk hiervan te vergaren. Als groep zijn we al snel tot de 

conclusie gekomen dat beide onderwerpen zeer breed zijn, wat dan ook tot een grote verscheidenheid heeft 

gezorgd in het gezamenlijke boekwerk. Na het boekwerk had eenieder de mogelijkheid zijn eigen opdracht 

te vormen die in relatie stond met de hoofdbegrippen van de afstudeerstudio.

Probleemstelling
Na het voltooien van de essay over de duurzaamheid van materialen en het lezen van de andere essays 

moest de opdracht bedacht worden. Het maken van materialen kost energie en veroorzaakt vervuiling in de 

wereld, waarbij het ene materiaal natuurlijk schadelijker is dan het andere. Men berust dus op de keuze om 

enkel duurzame materialen te gebruiken of om juist materialen duurzamer te maken. Bij materialen die veel 

voorkomen en ook noodzakelijk zijn voor sommige typen gebouwen is het daarom beter om te onderzoeken 

hoe deze materialen minder schadelijk gemaakt kunnen worden.

Uit het onderzoek van de essay blijkt dat beton zo’n materiaal is. Tegenwoordig is beton het meest gebruikte 

materiaal in de wereld. De schadelijke stoffen van beton komen met name vrij bij het maken van cement, 

de belangrijkste grondstof van beton. Met 60% van de productie en consumptie van beton heeft China het 

grootste aandeel aan de vervuiling van het milieu. Een land van de onbegrensde mogelijkheden, waar de 

gebouwen uit de grond schieten. Het nadeel van de Chinese mentaliteit is dat er niet altijd nagedacht wordt 

over de gevolgen van deze enorme productie. 

Dit probleem dient bij de wortels aangepakt te worden. Er dient een duurzamere manier van bouwen te 

worden gevonden die de grote productie van de Chinezen aan kan. Een deel van de oplossing hiervan kan 

gevonden worden in een andere zienswijze voor de keuze van materialen. Duurzamere materialen gebruiken 

en er voor kiezen om materialen duurzamer te maken.

Introductie
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1.2 Het gebruik van betonnen schijven in de Wotruba Church van de architect Fritz Wotruba
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Introductie

Ontwerp opdracht
Na het voorgaande gezegd te hebben zal de ontwerpopdracht er als volgt uit zien: het ontwerpen van een 

Chinese Ambassade in een metropool in Europa. Het gebouw moet laten zien dat het ook mogelijk is om op 

een doordachte manier duurzaam te bouwen met beton. Duurzaamheid in het totale proces, maar ook in 

de veelzijdigheid van het materiaal. De Chinese ambassade geldt als een ‘nation brand’. De ambassade laat 

China zien als een gebruiker van beton en op hetzelfde moment maakt het hun bewust om op een duurzame 

manier te bouwen met beton. Het is niet de bedoeling om China in een goed daglicht te zetten op het gebied 

van vervuilingen, want ze blijven de grootste vervuilers. Een belangrijk internationaal gebouw, zoals een 

ambassade, kan als voorbeeld gesteld worden voor een duurzamere bouwmethode in China.

Doelen
Het doel van het onderzoek is om een zelf onderhoudende structuur te creëren, die door het ministerie van 

Buitenlandse Zaken kan worden ingezet om China in het buitenland te vertegenwoordigen in de breedste zin 

(diplomatieke, economische, culturele en sport). Belangrijker nog is dat het gebouw een uithangbord moet 

zijn voor de vele gezichten van China. Het gebouw moet in zijn context opvallen en direct een link leggen 

met het gastland.

Onderzoeksvraag
Uit het vooronderzoek en de mogelijke ontwerpkansen die er zijn zal het gebouw zich moeten mengen met 

context, cultuur en duurzaamheid. Dit resulteerde in een centrale onderzoeksvraag:

Hoe creëer je een duurzame Chinese ambassade, bestaande uit beton in een transformerend industrieel 

gebied, die een voorbeeld kan zijn voor de Chinese bouwindustrie?

Het ontwerp zal China moeten gaan branden, op een manier dat direct de link gelegd wordt met dit land. 

Een deelvraag die hier uit voortvloeit is:

Hoe voldoet een dergelijk gebouw aan de Chinese identiteit, maar sluit het tegelijkertijd aan op de context 

van de locatie?
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(Deze essay is het voortraject van het afstudeerproject gescrheven in het Engels.)

Theoretisch O
nderzoek
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Essay

Framework for choosing Sustainable Materials

ABSTRACT Sustainability is a nowadays a widely used term in the building industry. Sustainable designs 

can help foster a sustainable way of life. Sustainable architecture minimize the negative impact on the 

environment related to their production, their life in use and their disposal. The idea of sustainability is to 

ensure that our actions and decisions today do not inhibit the opportunities of future generations. Designing 

the right material can make a building more sustainable. A tool for making the right choice is according to 

the life-cycle assessment. The LCA is a tool for making an analyse of the environmental impact of a material 

throughout all phases of its life cycle, which goes from extraction of raw materials, through manufacturing of 

materials, packaging and transportation, to the use of the material and the final processing after demolition 

by re-use, recycling, land filling or incineration. Selecting the right material is the first step to make the design 

sustainable.

Theoretisch O
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Introduction
The selection of materials has a high impact on the sustainability of a building. Designing for sustainability 

is all about thinking out the impact of buildings and building processes on the environment throughout the 

whole life-cycle. According to the dictionary sustainability is about something what remain forever without 

harming its surroundings 1. In sustainable design architects strive for this idealized image, which is actually 

not feasible. 

Sustainable designs can help foster a sustainable way of life. Sustainable architecture minimize the negative 

impact on the environment related to their production, their life in use and their disposal. The idea of 

sustainability is to ensure that our actions and decisions today do not inhibit the opportunities of future 

generations. 2

Sustainable building materials are crucial to make a building really sustainable throughout their life-cycle. 

Nowadays the label of being sustainable is given to many buildings and designs. Being sustainable is 

becoming popular in the world, which has resulted in many companies that try to pursue this vision. The 

term sustainable is often used misguided to buildings which are not really sustainable. 3

But now sustainability is such a political category that it’s getting more and more difficult to think about 

it in a serious way. Sustainability has become an ornament. 4

Rem Koolhaas 

  

 Koolhaas does not accept how designers nowadays look to sustainability. It is an ornament because when 

people see something green on a building, like a small windmill, they think it is sustainable. He takes the 

sus·tain·able (sə-ˈstā-nə-bəl), adj.; more/most sustainable; (n.: sustainability; adv.: sustainably)
 1.  Able to be used without being completely used up or destroyed
  - sustainable energy resources
  - a sustainable water supply
 2.  Involving methods that do not completely use up or destroy natural resources
  - sustainable agriculture/farming/techniques
 3.  Able to last or continue for a long time
  - sustainable development/growth

2.1 The meaning of the word sustainable according to Webster’s New International Dictionary

Theoretisch O
nderzoek
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view that sustainability becomes an empty formula, which makes it harder and harder to think about ecology 

without becoming ironic. 4

In this essay the life cycle of sustainable materials is substantiated and a framework in which way to choose a 

material is clarified. On the one hand these sustainable materials are compared by their life-cycle assessment 

and, on the other hand other aspects of the sustainability are supported by reference projects.

Sustainable materials
There are thousands of materials around the world, materials directly extracted from earth, bus also 

manufactured materials. Sustainable materials are materials which do not harm the environment. Before 

a material is in a building it already emits lots of pollution. So the question is in what way it is possible to 

determine which materials are sustainable.

Important for making choices, oriented on sustainability, between building materials is the availability of 

reliable en accepted data. Based on this data, designers and clients can consider the environmental quality 

in their choice between alternatives. These systems have a positive influence on materials caused by the 

desire to be the best and most sustainable manufacturer. 5

There are different measuring systems around the world. Most of these systems using the life-cycle assessment 

to classify the sustainability of a material. The most common measuring method in the world is LEED. It 

provides independent verification of a building or 

neighbourhood’s green features, allowing for the 

design, construction, operations and maintenance 

of resource-efficient, high-performing, healthy, 

cost-effective buildings. Buildings will be rate on 9 

difference aspects, including energy and atmosphere 

and materials and resources. Based on the number 

of points achieved the building will get a LEED 

certification. It consists of a simple fill-in form which 

has an appendix which clarify the points system. 6

LEED Certification
Materials & Resources

Building Reuse, maintain 55, 75, 95% of Existing Wall, Floors and Roof

Y ? N

Building Reuse, maintain 50% of Interior Non Structural Elements

Construction Waste Management, Divert 50, 75% From Disposal

Material Reuse, 5, 10%

Recycled Content, Specify 10, 20% (post-consumer)

Regional Materials, 20, 30% Extracted and Manufactured Regionally

Rapidly Renewable Materials, 2,5%

Certified Wood

3

1

2

2

2

2

1

1

2.2 Part of the LEED Measuring System. A list which has to be fill in. The 
total score of each part determines the achieved certification

Theoretisch O
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The measuring systems are working by the Life-Cycle Assessment (LCA) principle and can be defined as 

‘collection and appreciation of all in- and outflows and potential environmental impacts of a product system 

throughout its life cycle’. The LCA is a tool for making an analyse of the environmental impact of a product 

throughout all phases of its life cycle, which goes from extraction of raw materials, through manufacturing of 

materials, packaging and transportation, to the use of the material and the final processing after demolition 

by re-use, recycling, land filling or incineration. (Fig 3) 7

The most common life-cycle of a material is linear (cradle -to-grave), which means materials are extracted, 

used and finally disposed. This process is not very sustainable, because the disposal of the most materials 

need lots of energy and create lots of emission. The biodegradable materials are an exception. These 

materials can be returned to the earth without using any energy. It is better to use materials, which have a 

circular life-cycle, in this case there is, re-use, component manufacturing, or material recycling. The lifetime of 

a material is extended. The ideal material life cycle will be a closed-loop, also known as the cradle-to-cradle 

principle. A circular flow in which waste from one process or product can be used as input for another. Waste 

to the environment does not exist in this ideal material. 7

1. Material manufacturing

Creating a sustainable material starts with a raw material. Building products are derived from natural materials 

that are harvest or extracted from nature and processed into useful building materials. There are renewable 

materials, like wood and straw, which are growing back when they are extracted from nature. Other kinds of 

RAW MATERIALS 
ACQUISITION

RE-USE

PRODUCT OR 
PACKAGING
RECYCLING

WASTES

ENERGY

MATERIALS 
PROCESSING AND 
MANUFACTURING

PRODUCT
PACKAGING
AND FINAL

PACKAGING

PRODUCT
DISTRIBUTION

INSTALLATION,
USE, AND

MAINTENANCE

FINAL DISPOSAL, 
RECYCLE, AND

RE-USE

WASTES

ENERGY

WASTES

ENERGY

WASTES

ENERGY

WASTES

ENERGY

WASTES

ENERGY

2.3 Typical phases of a material life cycle are illustrated, along with energy inputs and waste outputs at each phase.

Theoretisch O
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materials are non-renewable ones, like metals, stones, which are not coming back. There is a risk that the 

resources of these non-renewable materials are depleted one day, which consequences that next generation 

cannot use that material anymore. 

The acquisition, processing and manufacturing of every material pollutes the environment. One material more 

than other. Remarkable is the amount of carbon which pollute the air produced by metals. A clear explanation 

can be found in the amount of energy which is needed to make the metals, but also the waste of the 

manufacturing. For example metal mining produces 

ore waste to metals ratios of 3:1 for aluminium and 

far greater for chopper. Materials which have less 

emissions are the renewable ones, like timber and 

straw. 7

A material as cement has a whole process in order 

to make it a usable material. First the limestone is 

extracted from the quarry. The machines crush it to 

small pieces and added sand and clay. The kilt heat 

it up in order to create a new material, called clinker. 

The clinker is cooled and subsequently crushed 

to create the well-known cement powder. 8 This 

process in comparison with the manufacturing of 

wood, which is only cut down and sawed, clarifies 

the difference in the scheme.

By comparing materials through this scheme it 

is important to take into account the amount of 

material needed. There is a difference in creating a 

concrete floor, which is massive, and a timber floor, 

which is a framework. Beside, concrete has a much 

higher density than timber.

2.5 The Embodied carbon of building materials

Aluminium
Fibreglass

Brass

Lead
Zinc

Plastic
Steel

Copper

Vinyl
Insulation
Cement

Glass
Ceramics

Plasterboard
Timber
Bricks

Concrete
Straw
Stone

11.5
8.1

4.5

3.2
2.9
2.7
2.7

3.7

2.6
1.9

1.0
0.9
0.7

0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1

The Embodied Carbon of Building Materials
All figures in kg CO / kg of building material2

Limestone Quarry Dump Truck

Limestone Rock Rough Ground Limestone

Clay, Limestone and Sand

Clinker

Gypsum

Heat Recycled

Fine Ground Limestone

Sand Clay

Crusher

Proportioning Equipment

Proportioning Equipment 
and finish Grinding Mill

Cement Storage ShippingClinker Cooler

Secondary
Crusher

Excavator
Preheater

Tower

Grinding Mill

Kiln

2.4 Making of Portland Cement
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Using recycled materials have less impact on the environment. The materials shown in the scheme are 

all virgin materials, which implies materials that are harvest or extracted for the first time. These numbers 

compared to the emissions of recycled materials leads us to the impact of recycling. For example the use 

of recycled aluminium has 6 times less carbon pollution than the use of virgin aluminium. 7 This shows that 

almost all the emissions of aluminium emanate from the acquisition and first processing of the material.

2. Product distribution

Product distribution involves two important types 

of environmental loads, which are transportation 

and packaging. Transport fuel uses non-renewable 

resources and produces lots of by-products which 

affect the environment. The material economy is 

increasingly global: natural resources are extracted 

in one country, processed in another and consumed 

in a third. 7 This division needs transport between 

the different places, transport by cars, trucks and 

planes. When the site is too far from the source, it is 

possible that the transport used more energy than 

the manufacturing of the material. It is important 

to use local materials in order to make the design 

more sustainable in the field of distribution. These 

local materials are defined as materials which are produced within a certain distance from your project site. 

LEED defines it as: ‘building materials or products that have been extracted, harvested, or recovered, as well 

as manufactured, within 500 miles of the project site for a minimum of 10% or 20%, based on cost, of the 

total materials value.’ 6 These local materials will support indigenous resources and are a positive factor for 

the reduction of emissions due to the shorter distances in transportation. 

Packaging is needed to protect the product. The waste of packaging is particularly worse, because of the 

large amounts of materials with only a very short intended lifetime. Packaging is manufactured, used, and 

discarded in a very short time period and the majority of packaging is disposed of rather than re-used or 

2.6 Transportation of building materials

Transportation Materials

Concrete Obtaining local aggregates largest impact on 
reducing transport energy use and related 
emissions.

Local earthen material.

Most of the time local material. Extra costs because 
of heavy material.

Lots of transportation necessary. Most sustainable 
transport systems are train and boat transport.

Lumber trade is a global market. Substantial impact 
on CO2  release and global warming. More use of 
local wood.

Metal production is a global market. Recycling 
metals can lead to additional costs.

Plastics and rubber production is a global market. 
Can be easily recycled.

Need secure packaging and transportation. Easy to 
transport local. 

Brick Masonry

Timber

Metals

Plastics 
and Rubber

Glass

Aggregates
and Stones

Earthen
Materials

Theoretisch O
nderzoek



27

recycled. In order to make it more sustainable there has to be conceived in advance what to do with the 

packaging material. Reducing the amount of packaging without losing their main function of protection, or 

reuse or recycle the packaging will decrease the amount of emissions. 9

3. Use of the material

The moment a material becomes part of a building, it do not affect the environment anymore. The properties 

of the material, such as the energy efficiency and the durability, are in this phase important. The ultimate goal 

in using energy efficient materials is to reduce the amount of artificially generated power that must be brought 

to a building. Materials with a longer 

life relative to other materials designed 

for the same purpose need to be 

replaced less often. Durable materials 

that require less maintenance produce 

less landfill waste over the building’s 

lifetime. 10 For example a steel beam in 

a building no longer fulfils the needed 

condition and has to be replaced. A replacement of this beam initiated the whole process again, which 

implies that the ore has to be mined, the steel has to be made, the steel beam has to be rolled, transported 

to the site and replaced the old beam for the new one. So it is very important to match the expected life of 

a material with the expected life of the structure in order to prevent the whole manufacturing process again.

4. Final disposal, recycle and re-use

Not all the materials are at the end of its life at the moment a building is demolished. Determination what to 

with these materials is important. The easiest way is to bring it to landfills and that is what happened in the 

past, but to keep in mind that not every material is at the end of its life. This idea of destroying materials is 

not sustainable, because it costs lots of energy and causes lots of emissions. This should be the last option, 

when there are no other possibilities. 7 

It is more sustainable when the life-cycle of a material includes back flows, such as recycling and reusing. 

Construction materials can outlast the life of a site or structure, so planning for their reuse is an important 

2.7 Decay of a timber facade

Theoretisch O
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consideration. The most sustainable possibility is to reuse a material, in this case there is no need for 

manufacturing. Recycling materials are used as a resource in the creation of new products, which implies it 

needs new energy to produce. 11 The other kind of materials are the biodegradable materials. These materials 

have the potential to naturally decompose when discarded. 7

Aspects of sustainable material use
The previous chapters about the life-cycle assessment show the phases of a material during their lifetime. 

Each phase can be examined separately how sustainable the material is, in which one phase is more 

important in the field of sustainability than some other. The following aspects determine if a design is really 

sustainable in the field of material use.

The use of low embodied energy and low embodied carbon materials are important to reduce the total 

amount of emissions of a design. In addition, the use of local materials decreases the distance to the site, 

which decreases the combustion of non-renewable fuels. The second aspect is the (re)use of recycled 

materials. This process can decrease the embodied energy with 80% causes by omitting the raw material 

manufacturing. The third aspect is the use of materials from renewable resources, for example timber, 

cork, straw etc. These renewable materials cannot run out if there is a good policy of re-planting. The non-

renewable materials are limited, designers have to keep in mind that these sources will dry out.

Case study: sustainable design 
Two designs with different sustainability concepts are used to make clear the importance of the use of 

materials. The earthship in Brighton is built entirely from leftover and disposed materials. The E+ Highland 

Street Townhouses is built with the concept of being sustainable with the highest certification of LEED.

2.8 Earthship Brighton - Michael Reynolds 2.9 E+ Highland Street Townhouses 

Theoretisch O
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The American architect Michael Reynolds is known for the design and construction of Earthships. The 

buildings use the planets natural systems to provide all utilities - using the sun’s energy and rain to provide 

heat, power and water. They are built from recycled materials, local resources, waste and renewable materials, 

which make the entire design sustainable in the field of materials. In 2005, the first earthship in England was 

established in Brighton (figure 8). The basic building block of the earthship walls are used car tyres. They used 

1000 car tyres rammed in walls, 2 tonnes of cans and bottles, 90 reclaimed granite blocks, clay, earth. There 

are other materials used in the project, but they were used because they had a particular property or quality, 

for example the high performance double glazing. 12

The E+ project consists of four three-story wood-frame townhouses and was conceived as a replicable 

prototype for family-friendly, energy-efficient, urban townhouses (figure 9). The townhouses are capable of 

producing more energy than they consume. Building materials for the E+ project were chosen to be robust 

and long-lasting, with locally sourced prioritized during procurement according to LEED guidelines. The 

building shell is made of a durable composite structural roof and wall system with an integrated water 

and air barrier, which minimizes maintenance and maximizes durability. The materials of the façade are a 

combination of high-quality fiber cement panels, FSC-certified timber, and metal composed panels. Interior 

finishes with low emissions content provide healthy indoor air quality, and recycled materials were used 

wherever possible. In the concrete foundation was 30% fly ash incorporated. All interior woodwork was 

made from locally sourced, FSC-certified wood. The construction waste was reduced and more than 51 

percent of construction waste was diverted from landfills to be recycled. 13

Conclusion
Considering what material to choose for the design is needed to obtain sustainability. Choosing the right 

material has everything to do with comparison of similar materials. The process of evaluation a material is 

always a balance of pros and cons, and on the scales are qualitative as well as quantitative criteria. Sustainable 

material can always be linked to the life-cycle assessment in which it can be checked how sustainable it is. 

The use of low embodied energy and low embodied carbon materials, the (re)use of recycled materials and 

the use of materials from renewable resources are guidelines in which a design can be sustainable in the field 

of materials. Designing with sustainable materials is one of the aspects which is necessary for sustainable 

buildings. It will lead us to a more sustainable world.

Theoretisch O
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All materials used in contemporary architecture influence the environment. It is impossible to think that there 

are materials which are completely sustainable, looking to the whole process of a raw material to an end 

product, with all the travelling in between. From this we can conclude that it is not about making the world 

better, but more about how to make the world less bad for our future generation.

The material sustainability can be further implemented by keeping a passport of every material in a design. 

This strategy is important to think in advance about what will happen to a material at the end of its life. It will 

also make people aware how sustainable the design truly is in the field of materials.

There are lots of developments in materials, which will lead to more sustainable materials. Experiments with 

changing the compounds of different substances to reduce the environmental impact. This involve the use 

of recycled materials, but also alternate substances. Another improvement is found in the refinement of the 

life-cycle assessment. A redesign of parts of the life-cycle of a material to use less energy, which could mean 

eliminating parts of a phase.

Theoretisch O
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Beton

INTRODUCTIE Beton is het meest geproduceerde en geconsumeerde materiaal in de wereld en is 

verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde CO2 uitstoot.14 Op duurzaamheid heeft het materiaal zo zijn 

voor- en nadelen. Enerzijds het produceren is schadelijk voor het milieu, anderzijds is het wel een materiaal 

met een lange levensduur. Beton is zeer populair en ook vaak noodzakelijk wanneer sterke constructies 

vereist zijn. Om duurzamere gebouw te ontwerpen kan er gekeken worden naar alternatieven van beton. Er is 

ook een mogelijkheid om de oplossing in het materiaal zelf te zoeken. In dit hoofdstuk wordt de veelzijdigheid 

van beton onderzocht.
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2.10 Voetgangersroute in Munchen, Duitsland.
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Het materiaal beton
Beton is een bouwmateriaal dat kunstmatig gemaakt 

wordt en behoort tot de steenachtige. Het beton van 

tegenwoordig bestaat uit het bindmiddel cement en 

meerdere toeslagmaterialen. Het cement is de enige 

component die niet mag ontbreken, aangezien dit 

materiaal verhardt als het in aanraking komt met water. 

Dit verharden met water is een eenmalig proces, nadien 

zal er niks meer met de hardheid van het materiaal 

gebeuren bij aanraking met water.

Het beton is een veelgebruikt bouwmateriaal, door de relatief lage prijs van het materiaal, de eenvoud van het 

gebruik en de vele mogelijkheden van beton. Tevens reageert beton door de gesloten porositeit nauwelijks 

met chemische materialen. Daarbij zijn de eigenschappen van beton in veel gevallen bruikbaar: technische 

duurzaamheid meer dan 100 jaar, sterk materiaal, veilig, kan slank uitgevoerd worden, door massief gebruik 

zorgend voor geluidsisolatie, materiaal zorgt voor thermische massa en er is vrijheid in vorm.

Doordat beton een samenstelling is van verschillende materialen, is het mogelijk om de verhoudingen en 

de materialen te veranderen. Belangrijk is dat er water, een bindmiddel en granulaat aanwezig is om het 

materiaal beton te maken. Verandering in samenstelling zorgen ook voor verschil in materiaal eigenschappen. 

In het algemeen is beton een bros materiaal met een hoge druksterkte. De treksterkte daarentegen bedraagt 

slechts 1/10 van de druksterkte.

Uit de essay bleek dat beton en daarbij horend cement een relatief lage uitstoot van CO2 heeft per kg. 

Alleen dient hierbij niet vergeten te worden dat er van beton altijd grote hoeveelheden gebruikt worden, 

aangezien het materiaal nagenoeg altijd massief is. De meest schadelijke stof in beton is het produceren van 

het cement. Helaas heeft in dit proces de laatste decennia weinig innovatie plaats gevonden.

Portland cement

Vliegas

Grof aggregaat

Fijn aggregaat

Water

Lucht

9

2

41

26

16

6

Bestanddelen

Typische bestanddelen van beton

Gemiddeld percentage

2.11 De samenstelling van normaal beton
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Veelzijdigheid van beton
De ontwikkeling van het materiaal beton staat de laatste jaren niet stil. Beton kent meer eigenschappen 

dan de drukvastheid en de duurzaamheid. Er worden nieuwe betonsamenstelling ontwikkeld voor steeds 

uiteenlopendere toepassingen, vaak in samenwerking met andere materialen. Er zijn een hoop nieuwe 

soorten beton bijgekomen met elk hun eigen eigenschappen. Hieronder de soorten beton die op het gebied 

van duurzaamheid veel vooruitgang hebben geboekt.

Ultra-hogesterktebeton
Ultra-hogesterktebeton (uhsb) brengt een nieuwe 

technologie met zich mee. De nieuwe technologie 

betreft zowel de grondstoffen als de procestechniek. 

Het belangrijkste bij uhsb is de korrelpakking, waarbij de 

korrelgrootte van de verschillende componenten perfect op 

elkaar aansluiten waardoor er een zeer laag poriegehalte 

ontstaat. Het poriegehalte van uhsb bedraagt 1-1,5%, wat 

in vergelijking met normaal beton 10-12%, zeer laag is. 15

2.12 Het verschil in porositeit is duidelijk zichtbaar door de 
toegevoegde fijnere aggregaten in het uhsb. 

2.13 De gevel van het Jean Bouin Stadium. De panelen hebben een dikte van 7 cm.
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Deze lage porositeit heeft grote invloed op de eigenschappen van beton. Het is vrijwel ondoordringbaar 

voor vloeistoffen, wat resulteert in een extreme bestandheid tegen agressieve omstandigheden en dus een 

onderhoudsvrije levensduur. Het uhsb maakt slanke en complexe vormen mogelijk, doordat de betondekking 

voor het beschermen van het wapeningsstaal minimaal kan zijn. Staalvezels kunnen vaak ook een oplossing 

bieden en het gebruik van de traditionele dwarswapening geheel overnemen.

Lichtbeton
In veel gevallen wordt een hard en grof toeslagmateriaal gebruikt in de samenstelling van beton. Bij lichtbeton 

wordt het toeslagmateriaal vervangen door een materiaal met een lagere volumieke massa. Het verlagen van 

de volumieke massa zorgt veranderingen in de eigenschappen van het beton. De sterkte van het beton is 

lager en daarnaast zijn er veranderingen in isolerend vermogen en duurzaamheid. Het beton wordt dat ook 

met name gebruikt bij renovaties in bestaande constructies. 16

Warm beton
Warmbeton is een nieuw concept van massieve gevels 

geïntroduceerd door de TU/e in opdracht van een consortium 

van cement- en betonbedrijven. Het beton is gebaseerd op 

ultra-lichtbeton dat thermische isolatiecapaciteit combineert 

met draagvermogen, bestandheid en duurzaamheid. Er 

ontstaat dus een massieve gevel zonder koudebruggen. 

Hierin is het mogelijk kozijnloze beglazing toe te passen.

De belangrijkste component voor ultralicht-beton is geëxpandeerd glas. 2/3 van het betonvolume bestaat uit 

opgesloten kleine glasbolletjes, vervaardigd uit gerecycled glas. In dit nieuwe concept zijn wel dikkere wanden 

vereist. Met een wanddikte van 50 cm kan een Rc-waarde van 3,5 m2 K/W. Het Warmbeton gevelconcept 

zorgt voor een aangenaam thermisch binnenklimaat, dankzij de kierdichte massieve gebouwschil en de 

accumulatie van thermische energie. Installaties voor verwarming en ventilatie kunnen elegant worden 

geïntegreerd in de gevelwanden en vloeren. 17

2.14 De kleine glasbolletjes vullen een groot deel van het 
warme beton.
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Vezelbeton
De eigenschappen van beton kunnen worden verbeterd 

door staalvezels en/of kunststofvezels toe te voegen een de 

specie. Het is zelfs mogelijk indien de buigsterkte in het beton 

niet te groot is, om de traditionele wapening in zijn geheel te 

vervangen. Vezels worden toegepast om de cementsteen te 

versterken en om als wapening te functioneren. 18

 

De prestatie van staalvezels komt vooral tot uiting in de eigenschappen van het verharde beton:

verbeterd nascheurgedrag/buigtaaiheid;   buigtaaiheidswaarde R: 1,5 tot max. 1;

verhoging scheurweerstand;    betere scheurverdeling;

verbeterde brandwerendheid;    verbeterde stabiliteit.

 

Zelfreinigend beton
Verwering en vervuiling tasten de esthetische kwaliteiten van beton aan. Het gebruikte fotokatalytische 

materiaal is titaandioxide (TiO2) en zorgt ervoor dat de gevel wit blijft. Fotokatalyse betekent dat het zonlicht 

energie levert zodat er een chemische reactie plaats vindt die tot de afbraak van de vervuilende stoffen leidt. 

De stof titaandioxide is een delfstof, die in verschillende kristalvormen kan voorkomen.

De vervuilde gevel wordt vervolgens op het moment dat het regent schoon gespoeld en zal in het riool of in 

het grondwater verdwijnen. 19
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2.15 Gescheurd beton waar de vezels duidelijk zichtbaar 
zijn.

2.16 De werking van het zelfreinigende beton.
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2.17 Pallazio Italia in Milaan heeft een zelfreinigende betonnen gevel. Achter deze gevel bevindt zich de glazen gevel.
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De ambassade

INTRODUCTIE De ambassade van het ene land vervult een belangrijke functie als bestuursorgaan in een 

ander land. In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe zo’n ambassade nou precies in elkaar zit. Om deze vraag 

te beantwoorden zullen een aantal ambassades geanalyseerd worden. 
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De ambassade
Een ambassade is een diplomatieke vertegenwoordiging van een land in een ander land. Deze ambassade 

bevindt zich meestal in de stad waar ook de regering van het gastland gelokaliseerd is. In Nederland 

bevinden zich de meeste ambassades dan ook in Den Haag. Sommige landen kennen naast ambassades 

ook consulaten in het gastland. Een ambassade is de formele vertegenwoordiging, die op internationaal 

gebied de belangen behartigt van het thuisland naar het andere land. Het consulaat daarentegen behartigt 

de belangen meer op het gebied van de bevolking in de vorm van de burgerlijke stand, het verlenen van visa 

en het bevorderen van handelscontacten. Vaak is het dan ook zo dat een consulaat een diplomatieke post 

wordt genoemd, terwijl een ambassade meer een diplomatieke missie is. Wanneer er enkel een ambassade 

is, vervult deze ook de belangen van een consulaat.20

Ambassades zorgen voor een communicatie en onderhandelingen tussen het thuisland en het gastland, 

maar ook voor culturele uitwisseling tussen de landen. Ook fungeert de ambassade met een consulaire 

afdeling vaak als aanspreekpunt voor burgers van het thuisland die op dat moment in het gastland verblijven. 

Een ambassade wordt geleidt door een ambassadeur of ambassadrice. Dit is een persoon die zijn/haar 

land vertegenwoordigt bij een ander land. Formeel gezien vertegenwoordigt de ambassadeur dan het 

staatshoofd, wat in Nederland zou betekenen de koning. Het terrein waar de ambassadeur gevestigd is 

en de residentie van de ambassadeur zijn dan ook volgens de wet onschendbaar. Door de politieke functie 

en de herkenbaarheid van ambassades zijn er veel voorvallen van demonstraties, ook zijn ze een doelwit 

voor terroristische aanslagen. Ambassades hebben over het algemeen dan ook een zeer strenge beveiliging 

waarbij iedereen geweigerd wordt die niet bevoegd is om binnen te komen. 21

Ambassades betrekken verschillende typen gebouwen in de steden. Vaak komt het voor dat de ambassades 

zijn geplaats in oude overheidsgebouwen, die macht uitstralen. Deze gebouwen geven de ambassade niet 

direct een eigen identiteit van het land. Een eigen identiteit is toch een manier om jezelf als land te laten 

zijn aan het gastland, wat ook zorgt voor culturele uitwisseling. Op de volgende bladzijde staan een aantal 

voorbeelden van ambassades, die juist wel geprobeerd hebben de eigen identiteit uit te stralen.
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2.20 Nederlandse ambassade in Duitsland 2.21 De ambassade van Koeweit in Japan

2.19 Nederlandse ambassade in Ethiopië2.18 Ambassade van de VS in Nederland
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2.24 Israëlische ambassade en de ambassade van Singapore in VS 2.25 Mexicaanse ambassade in Duitsland

2.23 Nederlandse ambassade in Mozambique2.22 Chinese ambassade in de VS
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De afgebeelde ambassades laten elk op hun eigen manier de identiteit van het gastland zien. Er zijn grote 

verschillen tussen de ambassades uit verschillende landen, maar ook uit die van hetzelfde land. Om dit 

nader te bekijken zullen vier ambassades geanalyseerd worden op het gebied van identiteit, programma, 

routing en veiligheid. Het is voor het analyseren van de ambassades belangrijk dat het gaat om ambassades 

uit hetzelfde land om zo duidelijk te krijgen wat de speerpunten van het desbetreffende land in het ontwerp 

zijn. Hierbij is gekozen om drie Nederlandse ambassades en de residentie van de Zwitserse ambassade te 

analyseren. De keuze is op Nederland gevallen, omdat dit een land is waar ze in 1991 besloten hebben het 

land beter te promoten. Overal ter wereld werden ambassades gerealiseerd ontworpen door prominente 

Nederlandse architecten. Deze gebouwen markeren niet alleen de originele moderne architectuur, maar ze 

vertegenwoordigen vooral de moderne aanpak van de Nederlandse diplomatie.

Het analyseren van Chinese ambassades is bijna onmogelijk aangezien ze heel voorzichtig zijn met het 

delen van informatie over de ambassade zelf. Dit is natuurlijk zeer begrijpelijk in de huidige tijd van aanslagen 

waarin we leven. Dit wijst er natuurlijk wel op dat de Chinese overheid zeer gesloten is naar de buitenwereld. 

Opvallend is dan ook, kijkend naar de Chinese ambassade in de VS, dat het gebouw zeer gesloten lijkt 

van de buitenkant. Dit komt mede door de kleine openingen in de gevel. Het onderzoeken van China’s 

geslotenheid en identiteit zal vooral gevonden moeten worden vanuit de Chinese cultuur.

De huidige Chinese ambassade in Londen geeft 

niet de identiteit van China weer. De Chinese 

ambassade heeft er hier voor gekozen om 

intrek te nemen in dit typisch Britse gebouw. 

Het enige aspect waar aan je kan zien dat het 

om een Chinese ambassade gaat is de Chinese 

vlag aan de gevel. Bij het interieur is het wel 

meteen duidelijk dat het om China gaat, doordat 

er typische Chinese kenmerken zijn terug te 

vinden. Voorbeelden hiervan zijn het tapijt, de 

kleur rood, versieringen aan de muren enz. 

2.26 De Chinese ambassade in Engeland
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Nederlandse ambassade in Duitsland
In de jaren 90 besloot Nederland meer erkenning te willen ontvangen op 

internationaal gebied. Daarom schreef het ministerie van Buitenlandse Zaken een 

wedstrijd uit voor een ontwerp van het gebouw voor de Nederlandse ambassade 

in Berlijn. Bij het uitschrijven van deze opdracht waren er drie kwaliteiten die sterk 

in het ontwerp naar voren moesten komen:

• Nederland moet zich onderscheiden.

• De nieuwe locatie moet niet alleen functioneel zijn, maar ook representatief.

• Het gebouw moet de gastvrijheid en openheid van Nederland evenals zijn   

culturele standaards uitstralen.

Een belangrijke verplichting bij de ontwerpopdracht was: ‘doe maar gewoon’. 

Nederland wilde een zelfstandig, uniek, duidelijk te snappen ambassade gebouw. 

Rem Koolhaas kreeg uiteindelijk de opdracht, met name door de visie die hij had 

voor het gebouw. 22

Esthetica

De ambassade bestaat uit een L-vormig gebouw en een kubus die aan elkaar 

worden gesloten door een voetstuk. Tussen de twee gebouwen ontstaat 

een beschermde binnenplaats. In het L-vormige gebouw bevinden zich vijf 

appartementen voor het personeel en in de kubus bevind zich de ambassade. 

De kubus beschikt over 8 verdiepingen met daarin 24 verschillende niveaus. In 

het gebouw is een route, een trajectorie die langer is dan 200 meter, die de 

verschillende niveaus met elkaar verbindt. Alle verschillende ruimtes, als offices, 

sportzaal, restaurant, enz. liggen aan deze route vast.

2.27 De locatie van de Nederlandse ambassade in Berlijn

2.28 De Nederlandse ambassade in Berlijn
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2.29 Aanzicht van de Nederlandse ambassade in Berlijn.

2.30 Diagram die uitlegt hoe het volume is vormgegeven. 2.31 Het gebouw uit een getrokken, waardoor 
de trajectory duidelijk wordt, aan deze trajectory 
zitten het gehele programma.
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Identiteit

Koolhaas omschrijft de identiteit als volgt:

‘‘The Netherlands Embassy is a disciplined cube with equally disciplined irregularities which aims to facilitate a 

better understanding of Berlin, confronting divergent ideas about how the city, with its complexity, heaviness, 

opacity, and beauty, should build / rebuild.’’ 22

Hiermee zegt hij dat het gebouw aan Berlijn laat zien hoe er ook gebouwd kan worden. Ondanks het 

grote contrast sluit de nieuwe ambassade goed aan bij de bebouwde omgeving. Koolhaas legt uit dat hij 

onderzocht om een gebouw te maken dat verschillende aspecten en sferen van Berlijn verduidelijkt. Door er 

met het Nederlandse Humanisme en openheid naar te kijken zal de stad beter begrepen worden.

Programma en Routing

Het schema hiernaast geeft de routing weer 

langs de ‘trajectorie’ in de kubus van het 

gebouw. Opvallend is dat alle functies aan 

de route vastzitten. De route kent wel enkele 

trappen om zo op de verschillende levels te 

komen. Het gebouw kent een gradiënt van 

openheid naar geslotenheid voor bezoekers. Als 

verder men in het gebouw komt is het enkel nog 

toegankelijk voor werknemers.

Veiligheid

Ondanks dat de gevel van glas is geeft het 

gebouw een sterk gevoel van veiligheid. Enkel 

bij de trajectorie is het mogelijk om naar buiten 

te kijken. Wanneer er gasten komen zullen deze 

direct door de beveiliging moeten. Deze is direct 

gesitueerd bij de ingang met detectiepoorten.

Dutch Embassy in Berlin
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2.32 Dit diagram geeft de routing weer van de Nederlandse 
ambassade.
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Nederlandse ambassade in Ethiopië
Deze Nederlandse ambassade is gelegen in de stad Addis Ababa in Ethiopië. 

De ambassade vertegenwoordigd een westers land in een Afrikaans land, waar 

er natuurlijk veel culturele verschillen zijn. De ambassade is ontworpen door Dick 

van Gameren en Bjarne Mastenbroek.

Esthetica

Het is een langgerekte rechthoekige vorm, van twee verdieping hoog, die zich 

in een lage heuvel bevind. Het ontwerp geeft een coherent antwoord op de 

omgeving. Het maakt gebruik van de topografische ligging in plaats van het te 

vermijden. Het volume wordt doormidden gesneden door de oprit, wat direct de 

ambassade van de woning scheidt. Het dak loopt wel in zijn geheel door. Het 

gebouw kent een lange gang waaraan alle functies zijn verbonden. 

Identiteit

De identiteit zit hem naar verschillende elementen die verwijzen naar de Nederlandse 

cultuur. Het dak kent een Nederlands thema. Het netwerk van ondiepe poelen 

verwijst naar een het Nederlandse polderlandschap. De sculpturale beekjes 

van het dak zinspelen op de Nederlandse manier van het beheer van water. 

Andere typische Nederlandse elementen zijn de programmatische diversiteit, het 

durven maken van uitkragingen en de transparantie in de grot vormige structuur.  

Wanden, vloeren en plafonds zijn gepigmenteerd met de Ethiopische grond, 

waardoor de rode kleur van de gevel ontstaat. Hiermee laat Nederland duidelijk 

zien dat ze niet direct de Nederlandse stempel op het gebouw drukken, maar 

ook respect tonen voor de plaatselijke bevolking. Het gehele project, waaronder 

materiaal, constructie, bouwvakkers en de bouw waren geregeld door de 

Ethiopische bevolking. 23

2.33 De locatie van de Nederlandse ambassade in Ethiopië

2.34 De ingang van de Nederlandse ambassade in Ethiopië
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2.35 Plattegronden en doorsnedes van de Nederlandse ambassade in Addis Ababa

Doorsnede BB’

Doorsnede AA’

Begane grond

Eerste verdieping

A’

A’

A

A

B’

B’

B

B

Dakplan
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Programma en Routing

Het gebouw kent lange gangen waaraan het programma is geschakeld. Op de begane grond bevinden zich 

met name de gezamenlijke functies, waaronder de bibliotheek. Op de eerste verdieping zijn alle functies 

geplaatst die direct belang hebben voor de ambassade, waaronder kantoren en conferentie ruimtes. Deze 

twee verdiepingen zijn verbonden met een trap in het gangpad.

Veiligheid

Het gehele terrein is afgesloten met een hoge muur. Het terrein kent een toegangsweg, die beveiligd is. 

Daarnaast is er nog een keer beveiliging wanneer men het gebouw betreedt.

Dutch Embassy in Ethiopia
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2.36 Dit diagram geeft de routing weer van de Nederlandse ambassade in Addis Ababa.
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Nederlandse ambassade in Mozambique
Deze Nederlandse ambassade is gelegen in Maputo in Mozambique. Ook 

deze ambassade representeert een westers land in een Afrikaans land, waar er 

gehandeld dient te worden met de culturele verschillen zijn. De ambassade is 

ontworpen door Kaan architecten.

Esthetica

Het gebouw is gelegen aan de randen van een rechthoekig plot en kijkt uit op 

een open tuin, omringd door hoge transparante muren. De tuin is gevuld met 

opvallende bomen en dient als uitzicht voor de kantoren van de ambassade. Het 

gebouw is op het zuiden gericht, waardoor er wel veel licht, maar geen warmte 

naar binnen komt. Deze klimatologische overwegingen hebben een belangrijke 

rol gespeeld in het ontwerp.

Identiteit

In dit ontwerp zijn de omgang met de context zeer belangrijk en de transparantie  

van het gebouw. Het hele gebouw is afgesloten met hekken, toch legt het een 

connectie met de naast gelegen gebouwen. De omliggende muren worden 

gebruikt door de basisschool als speelplaats. 

Het gebouw en afsluitingsmuren worden opgevat als een ruwe betonnen 

monoliet waarvan een deel is verwijderd om een opening en ruimte voor de tuin 

te creëren. De ambassade ligt aan de andere kant van de filigraan stalen frame 

van een veranda, een motief afgeleid van het Portugese koloniale architectuur. 24

2.37 De locatie van de Nederlandse ambassade in Mozambique

2.38 De Nederlandse ambassade in Mozambique
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2.39 De begane grond vloer van de Nederlandse ambassade in Mozambique. Opvallende is de ingesloten tuin waar de kantoren op uit kijken.

2.40 Doorsnede AA’. De trappenhuizen aan de zuidzijde van het gebouw.

A’A
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Programma en Routing

Het gebouw bestaat uit een rechthoekig volume met kantoren aan de tuinzijde, faciliteiten in een centrale 

zone, en een twee verdiepingen tellende circulatie zone langs de zuidelijke muur. De kantoren zijn verspreid 

over de twee verdieping. Op de begane grond zitten de ruimtes om bezoekers te kunnen ontvangen.

Veiligheid

In deze minder welvarende landen dienen de ambassades altijd goed beveiligd te worden. Deze ambassade 

kent daarom de hoge hekken om de tuin en de hoge betonnen muren van de ambassade zelf. Wanneer men 

binnen komt zijn er twee beveiligingsposten, een om de tuin te betreden, de ander om het gebouw binnen 

te komen.
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2.41 Dit diagram geeft de routing weer van de Nederlandse ambassade in Mozambique.
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Zwitserse Residentie van de ambassade in de VS
Deze Zwitserse ambassade is gelegen in Washington in de Verenigde Staten. 

In dit onderzoek gaat het om de residentie, wat een los gebouw betreft, van de 

ambassade. Deze residentie is ontworpen door Steven Holl.

De residentie betreft niet alleen een huis, maar ook een culturele ontmoetingsplaats 

waar de normen en het zelfbeeld van het land worden tentoongesteld. Gesitueerd 

op een heuvel met direct uitzicht door de bomen heen naar het Washington 

monument in de verte, een diagonale lijn van overlappende ruimtes is getrokken 

door een kruisvormige binnenplaats was het conceptuele uitgangspunt van dit 

ontwerp. De ontvangstruimte en ceremonie ruimtes zijn verbonden met elkaar 

langs deze diagonale lijn op de begane grond. Terwijl de woonfuncties zich op de 

eerste verdieping bevinden. 25

De gebruikte materialen voor de gevel zijn panelen van de lokale leisteen waarin 

een patroon is geslepen en gezandstraalde glazen platen. Dit is gebouwd volgens 

de Zwitserse ‘Minergie Standard’, een regeling over duurzaamheid.

Het huis maakt een sterk statement over energie beheer en duurzaamheid, omdat 

de Zwitsers niet mee willen gaan in de Amerikaanse standaards op dit gebied. 

Ze prefereren hun eigen veel strengere regels voor het verwarmen en koelen van 

de woning. Daarnaast hebben ze ook veel gebruik gemaakt van gerecyclede 

bouwmaterialen en is er een groen dak gecreëerd. Steven Holl was trots dat hij 

een groen gebouw kon maken in het hart van een olie land.

De nieuwe accommodatie wordt gezien als een antwoord op de behoeften van 

een ambassadeur in de moderne tijd. De nieuwe residentie zorgt voor een prettige omgeving voor het gezien 

van de ambassadeur, evenals een flexibele ruimte voor het hedendaagse diplomatieke sociale leven.

2.42 De locatie van de Zwitserse residentie van de 
ambassade

2.43 Een maquette van de residentie van de ambassadeur.
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2.44 Exterieur en interieur foto’s van de residentie.
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Conclusie

Er zijn drie Nederlandse ambassades geanalyseerd. Hieruit valt te concluderen dat de Nederlandse aanpak 

wordt gekarakteriseerd door een zorgvuldige afweging van de context waarin de nieuwe ambassade 

geplaatst is. De ambassade in Addis Abeba is opgebouwd uit het ruwe rode beton, iets wat typisch is voor 

de traditionele ethiopische bebouwing. De eenvoud van de vorm, de functionele planning van de innerlijke 

structuur, de routing en rekening houdend met de lokale context en cultuur toont de typische Nederlandse 

aanpak. In de ambassade in Mozambique is de respectvolle omgang met de context ook zeer duidelijk. 

Het gebouw valt precies in het stedelijk weefsel en communiceert zelfs met zijn buren. De organisatie van 

de binnenruimte is eenvoudig en logisch, typisch Nederlands, terwijl de gevels juist weer aansluiten bij zijn 

context. Het gebruik van lokale materialen en arbeiders laat de Nederlandse praktische en economisch 

eigenschappen zien. De Nederlands ambassade in Berlijn is iets anders dan de andere twee. Aangezien 

deze is ontworpen door een sterarchitect, waardoor deze ambassade niet alleen het land promoot, maar 

ook de architect. Toch blijven de kenmerken van de Nederlandse expressie overeind in de ambassade, 

waaronder de eenvoud van de kubus, logische volgorde en planning van de binnenruimte en een spel met 

openheid en transparantie in de gevel. Daarnaast houdt het gebouw rekening met zijn context door hier op 

aan te sluiten. Alle drie de gebouwen tonen de expressie van de Nederlandse eenvoud en directheid door 

strikte eenvoudige vormen en logische interne organisatie. Deze voorbeelden laten zien hoe de nationale 

Nederlandse kenmerken van duidelijkheid, moderniteit, openheid en transparantie kunnen worden uitgevoerd 

in de architectuur.

De expressie van elk land is natuurlijk anders, dat blijkt ook als we kijken naar de Zwitserse residentie van de 

ambassade. In China zijn deze eigenschappen weer anders, aangezien hier een hele andere cultuur heerst. 

Hiervoor zal in het volgende hoofdstuk onderzoek gedaan worden naar wat nou precies die eigenschappen 

van de Chinese cultuur zijn.
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Chinese identiteit

INTRODUCTIE Steden veranderen in China. Er ontstaan steeds meer metropolen met miljoenen inwoners. 

De chinezen beschikken dan ook over twee soorten architectuur: De traditionele Chinese architectuur en 

de moderne Chinese architectuur. Over de moderne Chinese architectuur valt te discussiëren of dit wel 

tot de Chinese architectuur behoort. De gebouwen en de hoge torens verliezen hun identiteit en worden 

steeds universeler. Torens in Beijing kunnen net zo goed in New York staan. Dit hoofdstuk doet onderzoek 

naar de Chinese identiteit en hoe het mogelijk is deze identiteit toe te passen in de huidige tijd. De Chinese 

architectuur en cultuur wordt geanalyseerd om vervolgens hier een conclusie uit te trekken. 
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2.45 China’s Central Television headquarters, ontworpen door Rem Koolhaas. 2.46 Beijing National Stadium, ontworpen door Herzog & de Meuron

2.48 Beijing headquarters of the People’s Daily newspaper, ontworpen door Zhou Qi

2.50 Galaxy Soho, ontworpen door Zaha Hadid.2.49 The Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center, ontworpen door

2.47 The Guangzhou Circle, ontworpen door Joseph de Pasquale
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De denkwijze van de President
De president van China, Xi Jinping, heeft in 2014 opgeroepen om een einde te maken aan het bouwen van 

‘rare gebouwen’ in China, en in het bijzonder in Beijing. Sommige van China’s meest bekende gebouwen 

lijken meer op alledaagse voorwerpen dan op gebouwen, zoals het vogelnest, de donut, de broek enz. Deze 

gebouwen kenmerken de wens van China om supermacht te krijgen met bijzondere architectuur. 

De president is er klaar mee en heeft besloten dat overmaatse rare gebouwen, die niet passen bij de Chinese 

cultuur, niet meer goedgekeurd zullen worden om te bouwen. De laatste decennia hebben de westerse 

architecten de skylines van China bevolkt met hun grote gebouwen die in hun eigen land niet gebouwd 

mochten en konden worden. Steven Holl vertelde in 2008 aan de New York Times Magazine dat China het 

land is van de onbegrensde mogelijkheden, hier staan gebouwen die in Amerika echt nog niet mogelijk zijn. 

De 21ste eeuw wordt de eeuw van China.

De regering van China herziet wat wordt beschouwd als ‘nieuw’: Ontwerpen moeten nu verplicht passend, 

economisch, duurzaam en een lust voor het oog zijn. Dit in combinatie met de culturele traditie in plaats van 

het streven naar vreemdheid voor eigen belang. Wat de president dus met name duidelijk wil maken is dat 

China niet het land moet zijn waarin architecten maar wat experimenteren met rare gebouwen. De nieuwe 

architectuur moet een duidelijke connectie hebben met China. 27

‘No More Weird Architecture’ 26

“In America, I could never do work like I do here. We’ve become 

too backward-looking. In China, they want to make everything 

look new. This is their moment in time. They want to make the 

21st century their century.”
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Chinese identiteit
Waar hangt de identiteit van een land nou van af? En hoe drukt dit zich uit in de architectuur? Het is iets wat 

er niet te dik bovenop moet liggen. In een gesprek tussen Juhani Pallasmaa en Peter Zumthor, zei Zumthor 

het volgende over de identiteit:

‘Well, maybe the question of identity comes down to distinctiveness: that something becomes recognisable, 

has character and is a bit different from something else. And of course, as you said, there is almost a spiritual 

aspect of identity. I think there is character in good architecture. It creates place – place that you can relate 

to, and this produces identity.’ 28

De woorden van Zumthor vertellen dat de culturele identiteit voortkomt uit culturele verschillen. Het is 

daarnaast ook zeer gerelateerd aan de locatie. Pallasmaa spreekt over de culturele identiteit, als een gevoel 

van oorsprong en verbondenheid dat onvervangbaar is voor onze menselijkheid. Maar wanneer er gekeken 

wordt naar de culturele identiteit in de architectuur, is het dan noodzakelijk om oude tradities en cultuur te 

gebruiken in moderne architectuur? Om duidelijk de expressie te laten zien moet hier zeker niet mee gestopt 

worden. 

Brits raadslid Li Ying gaf in een interview antwoord op de vraag hoe Chinese architecten denken over de 

tradities van de Chinese cultuur in de architectuur. De Chinese architecten hebben gerealiseerd dat het 

veel Chinese steden ontbreekt aan identiteit. Dit 

heeft geresulteerd in dat steeds meer architecten 

besloten om de traditionele Chinese cultuur meer te 

respecteren in hedendaagse architectuur. Sommige 

architecten passen het concept van traditionele 

Chinese architectuur toe op hedendaagse ontwerpen, 

terwijl andere elementen gebruiken van hedendaagse 

ontwerpen om de kenmerken van de traditionele 

cultuur te benadrukken. Hoewel de architecten 

natuurlijk verschillende meningen hebben over deze 

aspecten hebben ze wel allemaal waardering voor de 

https://www.britishcouncil.
org/voices-magazine/chi-
nese-architecture-today-in-
novative-and-traditional

https://www.deepdyve.com/
lp/wiley/in-conversation-pe-
ter-zumthor-and-juhani-pal-
lasmaa-BFqZiTNir2

2.51 Chinese paviljoen op de World Expo 2010 in Shanghai.
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erfenis van de traditionele Chinese architectuur. Op de World Expo 2010 Shanghai liet China met het Chinese 

paviljoen zien wat ze voor ogen hadden op het gebied van architectuur. 29

In de introductie werd al benoemd dat er diversiteit is in de Chinese architectuur, namelijk de traditionele en 

de moderne Chinese architectuur. Om meteen duidelijk het verschil te laten zien, onderstaande afbeelding.

Voor het onderzoek zal in de traditionele Chinese architectuur gedoken worden, aangezien deze de relatie 

met de Chinese identiteit het beste weergeeft. Daarnaast zal er gekeken worden naar de hedendaagse 

architectuur waarbij elementen uit de traditionele architectuur zijn toegepast. 

In een interview met een Chinese architectuur student, XinXin Piao, kwam naar voren dat vroeger de 

traditionele tuinen een belangrijke rol spelen en nog steeds wordt deze natuur zeer gewaardeerd. Het nadeel 

is dat tegenwoordig iedereen in kleine appartementen woont in de grote stad. Er zijn sommige Chinese 

architecten, zoals Wang Shu, Liu Jiakun en Tang Hua die deze typische Chinese elementen combineren met 

moderne architectuur in de vorm van materialen, vormen en zichtlijnen.

2.52 De traditionele Chinese architectuur in de Verboden Stad in 
Beijing.

2.53 De moderne architectuur in het centrum van Beijing.
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Chinese architectuur
In de Chinese traditionele architectuur zijn een aantal kenmerken te herkennen die ook in de hedendaagse 

architectuur bruikbaar zijn. Deze aspecten zullen in de verschillende  onderzochte voorbeelden terugkomen.

Architectonische tweezijdige symmetrie

Een belangrijke aspect is de nadruk op onderlinge afstemming en symmetrie, die balans symboliseren. Deze 

symmetrie is overal terug te vinden in de Chinese architectuur. Met name bij de courtyard is het principe 

duidelijk te zien van de symmetrie. 30

Omsluiting

Typisch voor de Chinese architectuur is dat 

wanneer een gebouw op een plot staat een muur 

te zetten op de randen van het plot om zo zichzelf 

te omsluiten. Het kan ook zo zijn dat meerdere 

gebouwen een open ruimte omsluiten, waardoor 

er een binnenplaats ontstaat. Deze open ruimtes 

dienen in temperatuurregeling en het ontluchten 

van de complexen. De binnenplaats zijn meestal 

open en op het zuiden gericht om de maximale 

blootstelling van de zon op de gevels te krijgen. 
30

Hiërarchie

De hiërarchie van gebouwen geldt met name voor gebouwen die zijn geplaatst in een complex. Grotere 

gebouwen zijn vanzelfsprekend belangrijker dan kleinere gebouwen binnen het complex. Wanneer gebouwen 

hun deuren naar de voorkant geplaatst hebben zijn ze belangrijker dan wanneer ze de deur aan de zijkant of 

achterkant geplaats hebben. Op het moment dat een complex meerdere binnenplaats heeft, zal de middelste 

binnenplaats de belangrijkste zijn. 30

2.54 Axiometrie van een dubbel courtyard.
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Horizontale benadering

Klassieke Chinese gebouwen zijn gebouwd met de nadruk op de breedte en minder op de hoogte. Vaak zijn 

het verschillende horizontale lagen op elkaar afgesloten met een groot dak die over het volume heen hangt. 

In tegenstelling tot de westerse cultuur die juist vaak de hoogte benadrukt. 30

Kosmologische concepten

De traditionele Chinese architectuur maakte gebruik van concepten als Feng Shui en het Taoïsme om aan 

de constructie en de inrichting van de gemeenschappelijke woningen tot keizerlijke en religieuze structuren 

te organiseren. 

Voorbeelden hiervan zijn:

• Screens achter de hoofdingang van het huis, dat komt voort uit de overtuiging dat slechte dingen 

alleen in rechte lijnen reizen. Op deze manier zouden ze er niet door kunnen.

• Talismannen en beelden van geluk in de woning.

• Deur goden afgebeeld op de deuren om ze het 

kwaad te weren en het geluk aan te moedigen.

Het gebruik van bepaalde kleuren, getallen en windrichtingen 

in de traditionele Chinese architectuur weerspiegeld het 

geloof in een soort van immanentie (dat wat tot de structuur 

van iets behoort en deze niet overschrijdt). 30

Constructies

Interessant waren de constructieve verbindingen in de 

Chinese architectuur. Houten frames zijn meestal alleen 

gebouwd met timmerwerk en houten pennen, zelden met het 

gebruik van lijm of nagels. Deze half stijve houtconstructies 

kregen het voor elkaar buiging en torsie te weerstaan onder 

grote druk. Doordat de verbindingen lichtelijk mee kunnen 

bewegen was het ideaal voor het opvangen van schokken 

en trillingen. 31

 YU, Maohong; ODA, Yoshiya; 
FANG, Dongping; ZHAO, Junhai 
(2008), "Advances in structural 
mechanics of Chinese ancient 
architectures", Front. Archit. 
Civ. Eng. China 2 (1): 1–25, 
doi:10.1007/s11709-008-0002-
1

2.55 Een typische Chinese dakconstructie waar het 
principe van stapeling is toegepast.
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De verboden stad in Beijing
De verboden stad is een micro stad omringd door hoge muren en een gracht in het centrum van Beijing. Het 

wordt gekenmerkt door de rode muren en geel geglazuurde dakpannen. Deze kleine stad was het politieke 

en rituele centrum van China voor 500 jaar. Het buitenhof was alleen bestemd voor mannen, terwijl het 

binnenhof alleen bestemd was voor de keizerlijke familie, wat het verschil in vorm representeert.32

De kenmerken van de verboden stad die de Chinese identiteit duidelijk maken:

Symmetrie - Er is een duidelijke symmetrielijn te trekken op de noord-zuid as. Op deze as bevinden zich alle 

belangrijke gebouwen. De iets minder belangrijke gebouwen bevinden zich parallel aan deze as.

Decoraties - Daken zijn versierd met op de dakranden dieren versieringen, vaak zijn hier verschillende 

draken te bewonderen

Terrassen - De belangrijke gebouwen hebben terrassen om ruimte te scheppen en te ondersteunen.

Keizerlijke kleuren - De kleuren hebben hun eigen cultuur. Geel en rood zijn de twee hoofdkleuren. Geel 

staat voor respect en is gebruikt voor de daken. De rode muren staan voor de keizers hoop om nationale 

stabiliteit te krijgen.

2.56 De verboden stad in Beijing
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2.57 Luchtfoto van de verboden stad.

2.59 Hierarchie 2.60 Symmetrie

2.58 Het verschil in indeling van de stad.
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De Bibliotheek van de Sichuan Fine Arts Institute Huxi campus
Tanghua Architects & Associates 

Het gebouw betreft een bibliotheek op een bergachtig landschap met theevelden. De minimale en holistische 

vorm van het gebouw is afgeleid van de lokale architectuur op het platteland. De simplistische vorm 

maximaliseert de veelzijdigheid van de ruimte. Belangrijk in het gebouw is de hoofdtrap die de verdiepingen 

met alle verdieping met elkaar verbindt.33

Natuur - Het gebouw wordt omringd door een grote diversiteit aan planten en bomen. De betonnen gevel 

laat duidelijk het verschil zien tussen de natuur en het gebouw, maar geeft het ook een soort van rust door 

de simpliciteit. Het grote verschil in vormen taal, het gebouw met zijn rechte lijnen en de natuur met haar 

willekeurige vormen, versterkt het ontwerp, zonder de natuur te verdoezelen. De natuur wordt vervolgens 

ook naar binnen getrokken ter plaatse van de daktuin.

Materialisatie - De simpliciteit in vorm komt ook terug in de materialisatie. De hele constructie en schil zijn 

gemaakt van beton, wat zorgt voor de strakke egale uitstraling. In het interieur en aan de gevel zijn er typische 

elementen van hout toegevoegd om warmte te creëren.

2.61 De entree van de bibliotheek.

Theoretisch O
nderzoek



71

2.62 De verschillende materialisatie in de gevel.

2.63 Hoofdtrap in de bibliotheek.

2.64 Bovenste verdieping met grote glazen gevel.

2.65 Aanzicht die de verschillende delen van het gebouw laat zien.
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Luyeyuan stone sculpture museum
Liu Jiakun

De locatie van het museum, dat bestaat uit 4 delen, is een veld tussen de rivierbedding en de bossen. Het 

gebouw is ontworpen om een atrium en het licht, de tentoonstellingen en het landschap zijn georganiseerd 

door zorgvuldig om te gaan met openingen tussen de bouwblokken. Het museum is een verzameling van 

steen sculpturen, dus het gebouw wil men het verhaal vertellen van de ‘kunstmatige steen’.34

Materialisatie - De gevel bestaat uit een dubbele wand met enerzijds leistenen en anderzijds beton. 

Jiakun zorgde ervoor dat het gebouwd werd met de lokale bouwtechniek, waardoor er juist oneffenheden 

ontstonden op de muur door gebrek aan ervaring. De leistenen en deze defecten zorgen voor het reliëf op de 

wanden, waardoor licht met veel betekenis binnen valt. Wederom is het contrast tussen natuur en gebouw 

zeer groot. Toch lijkt het alsof beide vrede met elkaar hebben.

2.66 Zijaanzicht van het museum.
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2.67 Loopbrug tussen de aparte delen. 2.68 Continuering van deze loopbrug. 

2.69 Het rotsachtige gebouw in de natuur. 2.70 Open plaats in het gebouw.
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Ningbo History Museum
Wang Shu 

Het ontwerp is een conceptuele combinatie van bergen, water en oceanen, zoals die elementen een 

belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Ningbo. Kenmerken van de Jiangnan woningen 

zijn geïntegreerd in het gebouw in de vorm van decoraties gemaakt van oude tegels en bamboe.35

Vorm - De eerste verdieping bestaan uit een hele horizontale plaat. Pas vanaf de tweede verdieping begint het 

gebouw te kantelen, waardoor het op een berg lijkt, maar ook op een boot. Het verwijst naar de geografische 

ligging van Ningbo en evenals het belang van handel over zee in de geschiedenis.

Materialisatie - De buitenmuren van het museum zijn gemaakt op twee manieren. Sommige muren zijn 

gemaakt door middel van het opstapelen van miljoenen verzamelde stenen uit de buurt. Dit was relaterend 

aan de oude manier van bouwen toen cement nog niet aanwezig was in de regio. Andere muren zijn gemaakt 

door het met cement bedekken van bamboe.

2.71 Aanzicht van het museum.
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Wang zegt over het ontwerp dat tijdens het ontwerpen hij ervan werd beschuldigd van het creëren van iets dat 

de meest verouderde verschijning van Ningbo in de meest gemoderniseerde wijk van de stad weerspiegelt. 

Maar voor hem is het eerste wat een historisch museum moet verzamelen zijn sporen van de tijd om het 

verleden onder ogen te zien. Het moderne ‘fort’ wordt bedolven onder de regionale en Chinese kenmerken.

Het mag duidelijk zijn dat Wang heel erg met de context speelt in zijn architectuur, iets wat de afgelopen 

decennia vaak vergeten werd.

2.72 De schuine gevels raken elkaar net niet. Opvallend is het 
materiaalgebruik in de gevel.

2.73 De grote open ruimte aan de binnenzijde.

2.74 De verschillende stenen door elkaar heen gebruikt.
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Analyse Chinese tuinen
De Chinese tuinen creëren hele nieuwe werelden voor mensen. Het gaat in de tuinen heel erg om wat je wel 

ziet, maar ook wat je niet ziet. Een Chinese schrijver en filosoof, Ji Cheng,  uit de 16de eeuw instrueerde 

aan tuinbouwers het volgende: “hide the vulgar and the common as far as the eye can see, and include the 

excellent and the splendid.” Hiermee bedoelde hij dat alleen het mooiste goed genoeg is voor het oog, de 

rest moet allemaal geweerd worden en uit het gezichtsveld blijven. Een Chinese tuin is dan ook niet gemaakt 

om alles meteen te kunnen overzien, het draait meer om scenario’s. Een open plaats waarin verschillende 

scenes zijn gecreëerd.36

De tuinen kunnen een grote chaos zijn, maar zo moet het niet gezien worden. Jean Denis Attiret zei in 1739 

over de traditionele Chinese tuinen: ‘‘a beautiful disorder, an anti-symmetry’’. “One admires the art with which 

this irregularity is carried out. Everything is in good taste, and so well arranged, that there is not a single view 

from which all the beauty can be seen; you have to see it piece by piece.” 

Hieruit wordt nog meer duidelijk dat alles precies tegen elkaar wordt afgewogen om prachtige scenes neer 

te zetten.37

De klassieke Chinese tuin werd omringd door een muur, meestal wit, die diende als achtergrond voor de 

bloemen en de bomen. In het midden van de tuin is meestal een vijver gelegen. Om deze vijver worden 

verschillende kleine gebouwen gerangschikt. De andere essentiële onderdelen van de tuin waren planten, 

bomen en rotsen, allemaal zorgvuldig samengesteld in kleine perfecte landschappen. Op verschillende punt-

en in de tuin zijn er onverwachte uitzichten richting de omgeving, zoals bergtoppen, deze fungeren als een 

verlenging van de tuin zelf.38

Zoals al eerder verteld is de godsdienst gefocust op de samenhang van de mens met de kosmos. Na het 

introduceren van het Boeddhisme kwam er een levensleer met meer aandacht voor de persoonlijke ontwik-

keling en sociaal mededogen. Er zijn een aantal belangrijke aspecten in de tuinen: Tegenstellingen in vormen 

en materiaal, boze geesten, dieren, water, de maan, groenblijvende begroeiing.39
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2.75 Geschilderd perspectief van de meester van de Nets Garden in 1140.

2.76 Een veel voorkomende maanpoort in een Chinese tuin. 2.77 De kenmerkende paviljoens rondom het water.
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2.78 Een ontwerp van een kleine Chinese tuin in de huidige tijd.

2.79 De kronkelige paden verbinden de verschillende paviljoens met elkaar.
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De voorbeelden laten de grote diversiteit aan planten en bomen zien. Daarnaast zijn de kronkelpaden zeer 

opvallend. Deze zijn er om een interessante route te maken wat verschillende scenes op levert, maar ook 

om die boze geesten te laten verdwijnen. De grotere tuinen worden gekenmerkt door meerdere paviljoentjes, 

meestal grenzend aan het water. Het geheel moet een zo goed mogelijke voorstelling zijn van tegenpolen 

die elkaar versterken.

2.80 Het landschap vormt door zijn wilderigheid een schiderij op zich.
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Chinese cultuur
De Chinese cultuur is een van de oudste culturen ter wereld. De tradities die hierbij horen verschillen sterk 

tussen de provincies, steden en dorpen. De belangrijkste aspecten van de Chinese cultuur worden gevonden 

in keramiek, architectuur, muziek, literatuur, martial arts, de keuken, kunst, filosofie en de religie.

Veel grote steden beschikken over een Chinees cultureel centrum. Een plaats waar men samen kan komen 

en waar typische Chinese evenementen georganiseerd worden op het gebied van onderwijs, kunst en 

cultuur. In Londen zit er vanzelfsprekend ook een die zich bezig houdt met deze activiteiten. 

Op het gebied van sport staat China vooral bekend om zijn Martial Arts, maar ook tafeltennis en badminton 

zijn zeer populaire sporten. Chinese cultuur ziet lichamelijke fitness dan ook als een belangrijke karakteristiek.

Deze Chinese cultuur zal zich in het gebouw moeten laten zien om op deze manier een soort van thuis gevoel 

te creëren voor de Chinese mensen in Londen.40

2.81 De elegantie van de vormen van de Chinese tekens.
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Chinese puzzels
De Chinese puzzels passen perfect in het beeld van de constructieve verbindingen van de traditionele 

Chinese architectuur. Het maken van verbindingen zonder het gebruik van lijm en nagels. De verbindingen 

in deze puzzels zijn natuurlijk voor andere doeleinden, maar het principe is hetzelfde. De puzzels bestaan 

uit verschillende stukken die elk afzonderlijk verschoven moeten worden om de puzzel op te lossen. De 

complexiteit van de puzzels is zeer interessant voor het concept van het ontwerp. 

2.82 De Chinese puzzels zitten met verschillende verbindingen in elkaar tot een vast geheel.
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Conclusie
Het hebben van een duidelijke identiteit is belangrijk op elk gebied, dus ook zeer belangrijk in de architectuur. 

Het ontwikkelen en demonstreren van iemands identiteit is niet altijd te vinden door het gebruik van de 

regressieve oude culturen in de oppervlakkige laag. Om een visie te creëren moet er met een open geest 

gekeken worden naar de geest van de traditie. De identiteit ligt in de laag van het geen dat zich continu in de 

cultuur heeft voorgedaan op het gebied van architectuur. Opvallend is dat de bekende Chinese architecten 

ervoor kiezen veel aandacht te besteden aan de ligging van het gebouw, ook om op deze manier interactie 

te creëren met de lokale mensen. 

De geanalyseerde gebouwen tonen wel verschillende overeenkomsten door typisch Chinese elementen 

te gebruiken in de architectuur. Hieruit blijkt dat men met name pure architectuur, met pure materialen 

apprecieert en dat de relatie met de natuur zeer belangrijk is. Daarnaast laat het ook zien dat er soms 

typische elementen uit de traditionele architectuur worden toegepast wat het gebouw juist extra versterkt.

Een ander interessant aspect is de traditionele constructie wijze. Verbindingen maken zonder het gebruik van 

lijm en nagels. Hier ontstaan zeer ingewikkelde knopen, die extra kwaliteiten met zich mee brengen.
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3.1 De totale kaart van Londen. Het centrum stelt maar een klein gedeelte voor.
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Londen (Verenigd Koninkrijk)

INTRODUCTIE De locatie van het gebouw bevindt zich in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. London 

telt 8,6 miljoen inwoners en is daarmee de grootste stad van de Europese Unie. De stad is ook het politieke, 

economische en culturele centrum van het land. Ook in Europa en de wereld vervult ze een belangrijke 

functie op diverse gebieden: Londen wordt als een van de vier traditionele alfa-wereldsteden gezien, samen 

met Parijs, Tokio en New York.

Locatie onderzoek
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3.2 Alle wijken rondom het centrum van Londen.



89

Locatie onderzoek

Indeling van Londen
Londen kent een duidelijk centrum, met veel hoogbouw. Het centrum bevindt zich voor een kleine strook op 

de zuidbank van de Thames en voor het grootste gedeelte op de noordbank. Ter plaatse van het centrum 

gaan er een groot aantal bruggen over de Thames. Aan de Westzijde van het centrum bevindt zich het 

politieke centrum van Londen. Naarmate men verder uit het centrum komt neemt de bebouwing in hoogte 

af en ontstaan er grote parken tussen de bebouwing. De verschillende winkelcentrums liggen niet allemaal 

in het centrum, ze kunnen zich ook buiten het centrum bevinden. Een belangrijk business district, Canary 

Wharf, is ook gevestigd aan de rand van het centrum.41

Architectuur in Londen
Londen wordt niet gekenmerkt door een duidelijke architectonische stijl, dit komt mede door de Grote Brand 

in 1666 die de stad toentertijd voor een groot deel verwoestte. Grotendeels alle gebouwen zijn van na deze 

brand. Enkele architecten die destijds veel gebouwd hebben zijn Christopher Wren, bouwde 50 nieuwe 

kerken, en John Nash was verantwoordelijk voor de Regent street, Trafalgar Square en Regent’s Park. 42

Tegenwoordig wordt de stad gedomineerd door wolkenkrabbers en hoogbouw in het centrum. De hoge 

torens zijn aan beide zijdes van de rivier gevestigd. Net buiten het centrum bevindt zich ook nog Canary 

Wharf een enorm business district, bestaande uit hoge torens. In londen zijn 35 torens die hoger zijn dan 100 

meter. Sinds 2012 kent Londen, ook het hoogste gebouw van Europa met de Shard. Al deze torens houden 

zich schuil achter grote glazen gevels.

De gebouwen zijn allemaal in verschillende tijden geplaatst, waardoor het geheel een soort van willekeurigheid 

krijgt. Het is dan ook zonde dat Londen geen mooie skyline heeft, omdat de gebouwen niet direct rekening 

hebben gehouden met elkaar.
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AMBASSADES

PALACE OF 
WESTMINSTER

WHITEHALL

3.3 De locaties van het bestuur van het Verenigd Koninkrijk in Londen.

Locatie onderzoek
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Bestuur van Verenigd Koninkrijk
Aangezien Londen de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk is, heeft het een belangrijke functie in het 

nationaal bestuur van het land. Het Britse parlement is gevestigd in het Palace of westminster. Rondom dit 

gebouw, en met name in de straat Whitewall, liggen nog andere belangrijke overheidsgebouwen. Aan deze 

straat zijn onder andere het hoofdkantoor van het Ministerie van Defensie, Het Ministerie van Gezondheid en 

het Ministerie van Werk en Pensioenen. 43

De ambassades van alle landen zijn gevestigd rondom Hyde park. Dit is natuurlijk dichtbij het bestuur van 

Londen. Wanneer er bestuurlijk overleg plaats moet vinden is het mogelijk dat iedereen snel ter plekke 

is. De ambassades bevinden zich veelal in hetzelfde soort overheidsgebouwen, wat het gebied ook een 

diplomatieke uitstraling geeft.

3.4 Het Palace of Westminster gelegen aan de Thames.

Locatie onderzoek
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3.5 De concentratie van de Chinese bevolking in Londen.

Locatie onderzoek
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Chinese bevolking in Londen
In Londen is een van de steden waar zich de meeste etnische verschillen voorkomen. In 2011 had Londen 

een inwonersaantal van 8,2 miljoen mensen, waarvan er maar 44,9% Britten waren. Het overige deel zijn 

immigranten van over de hele wereld, wat natuurlijk tot gevolg heeft dat er veel verschillende talen gesproken 

worden. De meeste mensen uit deze verschillende landen sluiten zich aan bij een gemeenschap die in 

bepaalde wijken in Londen leven.

De Chinezen kennen ook zo’n gemeenschap. Er wonen in Londen ongeveer 125 duizend Chinezen, wat 

ongeveer 1,5% van de totale bevolking betekend. De Chinezen zijn hiermee de op vier na grootste groep 

Aziaten in Londen. In tegenstelling tot de andere groepen sluiten de Chinezen goed aan bij de Londense 

leven. Daarnaast hebben de Chinezen er voor gekozen om willekeurig geplaatst in de stad te gaan wonen in 

plaats van in kleine wijken. Toch is het wel duidelijk te zien aan de diagram dat veel Chinezen er voor kiezen 

rond de Thames en in het centrum te gaan wonen.44

De stad kent, net als veel andere grote steden, een Chinatown midden in de stad. Een plaats waar het 

mogelijk is men terug te trekken in de Chinese Cultuur. Met name op het gebied van voedsel is de Chinese 

gemeenschap zeer succesvol. Het eten wordt dan ook zeer gewaardeerd door de Londense inwoners.

Locatie onderzoek
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Nine Elms

INTRODUCTIE Verder ingezoomd op de het Nine Elms district geeft een beter inzicht over de toekomstige 

plannen van dit gebied.

Locatie onderzoek
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De zuidbank van het centrum
Het centrum van Londen bestaat uit de noord- en zuidbank van de rivier de Thames. Het grootste gedeelte 

van het centrum bevindt zich op de noordbank van de rivier. Aan de zuidzijde is er een langgerekte strook 

aan de rivier ontstaan die fungeert als centrum. Het meest westelijke gedeelte van deze lange strook tussen  

Battersea Park en Vauxhall is het laatst niet ontwikkelde gedeelte van het centrum. 

Het gebied bestaat al honderden jaren als een vestiging langs de Thames en heeft zijn naam te danken aan 

een rij bomen die ooit langs de hoofdweg stonden. Het was ooit het industriële hart van de stad, gedomineerd 

door handel aan de Thames, de gasfabriek, waterwerken en elektrische centrales. In de afgelopen 30 jaar is 

er een groot deel aan de rivier drastisch veranderd. De regeneratie van Nine Elms zal het laatste hoofdstuk 

betekenen van de transformatie van de Londense zuid bank.45

3.6 De Battersea Power Station toen het gebouw nog in gebruik was.
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3.7 De Zuidbank van het centrum van Londen.
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Het vervallen Nine Elms District
Het gebied wordt ingesloten aan vier zijdes door de rivier de Thames, de Vauxhall brug, het bovengrondse 

spoor, en de spoorbrug die over de Thames gaat. Alleen de hallen van de New Covent Garden Market 

bevinden zich nog aan de zuidzijde van het spoor. Het grote gebouw aan de westzijde betreft het Battersea 

Power Station en de grote gebouwen aan de oostzijde zijn het MI6 gebouw en St. George Wharf.

Bij het bekijken van het gebied op een grotere schaal blijkt het verschil in fijnmazigheid met het omliggende 

gebied. Doordat het een oud industrieel gebied is bestaat het voornamelijk uit zeer grote hallen en fabrieken 

die veel ruimte in beslag nemen. Het omliggende gebied bestaat met name uit woningbouw, waarbij de 

structuur van de gebouwen en straten veel fijner is.  

De volgende pagina’s zullen enkele foto’s laten zien van de staat van het gebied in Januari 2016.

3.8 Een plattegrond van het Nine Elms district.
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Battersea Power Station

New Covent Garden Garden

St. George Wharf

3.9 Een luchtfoto van het Nine Elms district.
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3.10 De locatie met op de achtergrond het St. George Wharf gebouw.

3.11 Het MI6 gebouw.

Locatie onderzoek
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3.12 De kronkelende vorm van het busstation, met op de achtergrond de locatie.

3.13 Straatbeeld aan de rand van het spoor.

Locatie onderzoek
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3.14 Het nieuwe ambassade gebouw van de Verenigde Staten in de steigers.

3.15 De nieuwe appartementen gebouwen met in de verte de St. George tower.

Locatie onderzoek
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3.16 De nieuwbouw langs de Thames.

3.17 De vele kranen in het Nine Elms district.

Locatie onderzoek
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Het nieuwe masterplan voor het Nine Elms district
Het oude industriële gebied zal veranderen in een ultramodern gebied met een aanbod van 20.000 nieuwe 

woningen, 25.000 nieuwe banen, nieuwe scholen, parken, cultuur en kunst. Grote verandering vinden plaats 

in het gebied. Van de oude industriële panden is het enige gebouw dat zal blijven staan het Battersea Power 

Station. De rode stip aan de oostzijde is de locatie van het project.

Opvallend is dat het gebied niet dezelfde structuur krijgt als de omliggende bebouwing. Het gebied is wijder 

opgezet maar wordt wel gekenmerkt door hoge bebouwing. Hierin een belangrijk aspect in het masterplan 

is het lineaire park door het hele gebied van Vauxhall Cross aan de rechtse kant naar het Battersea Power 

Station aan de linkerzijde. Dit park is autovrij, en geleidt men langs alle gebouwen door middel van verschil-

lende routes en doorkijken naar de Thames. De route wordt gekenmerkt door winkels, cafés en activiteiten. 

De andere belangrijke route is die langs de Thames, deze route beperkt zich niet enkel tot Nine Elms, maar 

strekt zicht over de gehele zuidbank van Londen. Deze route focust zich op culturele en recreatieve activiteit-

en, geflankeerd door grootse architectuur waaronder de nieuwe ambassade van de Verenigde Staten en het 

gerenoveerde Battersea Power Station.46

In tegenstelling tot de huidige sit-

uatie, waarin de bebouwing gro-

tendeels vrij plat is, zal het nieuwe 

gebied zich vooral kenmerken door 

hoogbouw. Er biedt zich in het ge-

bied een kans aan om een mooie 

skyline te maken, iets wat helaas in 

Londen niet aanwezig is. Het oos-

telijke gedeelte kenmerkt zich dan 

ook met hoge torens die voor de 

skyline moeten zorgen vanaf West-

minster Bridge en Lambeth Bridge.

3.18 In het wit is alle nieuwbouw weergegeven.
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3.19 Het masterplan van het Nine Elms district.
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3.20 Alle nieuw ontworpen torens in Nine Elms.
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Het cluster van torens in de kop van het Nine Elms district
Zoals verteld bevinden zich in het oostelijke gedeelte een cluster van toren die de nieuwe skyline van Nine 

Elms moeten gaan vormen. Het huidige gebied kent nauwelijks een skyline, met als enige hoogtepunt de St. 

George Tower. Door de regeneratie van het gebied komt er veel hoogbouw bij die de skyline helpen meer 

betekenis te geven. De hoogbouw zorgt voor een geleidelijke overgang van laag naar hoog en weer naar 

laag, beginnend bij het MI6 gebouw, met in de top de St. George Tower en vervolgens weer omlaag richting 

de ambassade van de Verenigde Staten.

3.21 Het verschil tussen de oude en de nieuwe skyline. 1. Vauxhall Tower 2. One Nine Elms 3. New Covent Garden Market 4. Keybridge House 
5. Sky Gardens  6. U.S. Embassy 7. Nine Elms Parkside

Locatie onderzoek
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Nieuwe ambassades vestigen zich in Nine Elms
De huidige situatie betreft dat alle ambassades zijn gevestigd rond Hyde park en de Kensington Gardens, 

zodat ze dicht bij elkaar en bij het Palace of Westminster liggen. De overgang van een van de belangrijkste 

ambassades, die van de Verenigde Staten, geeft het Nine Elms district een diplomatiek randje, waardoor het 

voor andere landen ook zeer aantrekkelijk wordt om over te huizen. Nederland heeft het voorbeeld van de 

Verenigde Staten al gevolgd en ook China is op zoek naar een nieuwe ambassade, aangezien het huidige te 

klein is geworden. De gekozen projectlocatie sluit goed aan op de wensen van de Chinese ambassade om 

te kunnen excelleren in grootheid. De afstanden tot de andere ambassades blijft hierbij beperkt.

3.22 De locatie van alle ambassades in Londen (rood). In blauw het Nine Elms district met de nieuwe ambassades.
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Project locatie

INTRODUCTIE Het plot bevindt zich in de noordelijke kop van Nine Elms bij de St. George Wharf en het 

MI6-gebouw. Het is een plot waar veel gebeurd en waar de context zeer belangrijk is.

Locatie onderzoek
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De locatie
De locatie wordt weergegeven door het rode blok. Het is gelegen aan het begin van het lineaire park aan 

Vauxhall cross. Het betreft een driehoekig plot ingesloten aan drie kanten door Vauxhall busstation, en twee 

drukke wegen. Het lijkt erop dat het plot gevangen is genomen door het stedelijk weefsel, wat ertoe heeft 

geleid dat het momenteel fungeert als een niet te betreden grasveld.

In het nieuwe masterplan is het plot opgenomen als het begin van het gebied liggend in het cluster van hoge 

torens. Om mee te kunnen doen met deze grote jongens, zal het gebouw zich sterk moeten manifesteren. 

De uitgangspunten voor het ontwerp zijn: 

• Een connectie leggen met het busstation.

• Een doorgang en doorloop van het busstation over het plot naar de andere kant van de weg,   

 naar de continuering van het lineaire park.

• Barrière creëren met de twee drukke wegen die langs het plot lopen.

• Zichtlijnen naar het plot en het gebouw vanuit alle zijstraten. Daarnaast ook andersom, vanuit het  

 gebouw zichtlijnen naar omgeving, vooral de Thames is hier een belangrijk uitgangspunt.

Vanzelfsprekend uit bovenstaande omschrijving blijkt dat het gebouw een flink volume zal beslaan, met 

name in de hoogte, om mee te kunnen doen in de skyline. Om een connetie te leggen met de Thames zal er 

over het St. George Wharf gebouw heen gekeken moeten worden. St. George Wharf heeft een hoogte van 

ongeveer 50 meter.

Locatie onderzoek
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3.24 Het rode blok, gevormd naar de omtrek van het plot, betreft de locatie. 

3.23 De rode spot is de locatie in het Nine Elms district.
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De locatie is in het rood weergegeven. De twee wegen er omheen zorgen voor 
zware barrières, waardoor er geen verbinding met de andere zijde mogelijk is. De 
barrière met de bushalte is minder groot, en zou ook kunnen zorgen voor een 
connectie tussen het plot en de bushalte.

De locatie vormt het begint van het lineaire park. Ondanks de zware barriere zal er 
een doorgang moeten zijn van plot naar achterliggend gebied. Belangrijk hierbij is 
ook de stroom mensen van de bushalte die naar het park gaan.

Barrières Lineair park

3.25 Analyse afbeeldingen van de locatie.
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Rondom het plangebied is het druk met autowegen, waardoor het eerdergenoemde 
eiland ontstaat. Belangrijke routes zijn de wandelroutes (geel). In de huidige situatie 
is het zo dat men via een stoplicht aan de rechterzijde van het busstation over te 
steken, om vervolgens weer naar links te gaan om het lineaire park te betreden, 
dit lijkt natuurlijk direct zeer omstreden. De busroute zorgt niet voor veel hinder, 
aangezien de hoeveelheid bussen die langs rijdt minimaal is. Er is dus een directe 
connectie mogelijk tussen de bushalte en de plot.

Groen:  Een connectie met het busstation.
Blauw:  Een doorgang en doorloop van het busstation door het plangebied  
 naar het lineaire park.
Rood: Barrière naar de drukke wegen.
Geel:  Zichtlijnen van elke zijstraat op de toren. En vanuit de toren over de  
 Thames.

Routes Plan voor het gebied

Locatie onderzoek
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Inleiding
De ontwerpopdracht gaat over de Chinese ambassade in Londen. Om het interessanter te maken en ook 

om het nog meer bij het afstudeeratelier Architecture, Brand and Sustainability aan te laten sluiten is er voor 

gekozen om China in zijn geheel te branden. Hierin blijft de ambassade een belangrijk element. Het gebouw 

wordt op deze manier gezien als ‘Nation Brand’. Simon Anholt introduceerde deze term in 1996 als:

Een ontwerp, wat een land moet representeren, kan dus direct meehelpen bij de mening over dat land vanuit 

het land waar het staat. Het gebouw zal zich dan ook moeten presenteren als een uithangbord van China.

Het gebouw kent een divers programma, die alle facetten van China behandelt, waaronder eten, sport, 

cultuur en diplomatiek. Al deze aspecten samen moeten het land gaan representeren. Door de diversiteit in 

programma kent het gebouw meerdere gezichten.

“The way a country is perceived by international public opinion 

makes a critical difference to the success of its business, trade 

and tourism efforts, as well as its diplomatic and cultural relations 

with other countries.” 47
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Ambassade

Sport centrum

Cultureel centrum

Foodcourt

Expo

Open

Gesloten

4.1 Schematische weergave van het programma in het gebouw geordend op de werkelijke indeling. Deze hebben van onder naar boven een gradient van open naar gesloten.
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Programma
Het programma is zeer divers en kent een bepaalde gelaagdheid. Functies zijn toegankelijk naar elkaar toe, 

maar bestaan wel uit aparte afdelingen. Vanaf onder naar boven heeft het gebouw een gradiënt van hoe open 

en gesloten het ontwerp is. Op de onderste verdiepingen, expo en foodcourt is het zeer open, naarmate het 

gebouw hoger wordt, ter plekke van sport en cultuur zullen abonnementen en tickets gekocht worden. De 

ambassade daarboven is alleen toegankelijk voor bevoegden.

Parkeren

• Parkeerplaatsen voor ambassade

• Parkeerplaatsen voor overig gebruik

Expositie

• Expositievloer

• Toiletten

Foodcourt

• Restaurants

Keuken

Bestelraam

• Zit-/eetruimte

• Buitenruimte

• Toiletten

• Technische ruimte

• Liften

Cultureel centrum

• Theaterzaal

• Kleedruimtes

• Oefenzalen

• Chinese kunst

Sportcentrum

• Sportzalen

Martial Arts

Tafeltennis

Badminton

Fitness

• Ontspanningsruimte 

• Kleedruimtes

• Toiletten

Burgerzaken

• Receptie

• Balies

• Wachtruimte

• Stafruimte

• Berging

• Toiletten

• Kantoor

• Technische ruimte

Ambassade

• Entreehal (Begane grond)

• Receptie

• Beveiliging

• Administratie

• Archief

• Kantoren

• Bespreekkamers

• Wachtkamer

• Mail kamer

• Ambassadeurskantoor

• Fitness

• Bibliotheek

• Conferentiezalen

• Stafruimte

• Buitenruimte

• Techinische ruimte

• Toiletten

O
ntw

erp



122

4.2 Schematische weergave van het concept.
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CONCEPT
DE CHINESE ARCHITEC-

TUUR KAN WORDEN 
ONDERVERDEELD IN TWEE 

VERSCHILLENDE STIJLEN 
VAN DE ARCHITECTUUR: 

DE TRADITIONELE CHI-
NESE ARCHITECTUUR EN 

DE MODERNE CHINESE 
ARCHITECTUUR. DE MOD-

ERNE CHINESE ARCHITEC-
TUUR HEEFT EEN LICHTE 
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3000 mm

600 mm

200 mm

Liften, trappen en schachten

Dragende wanden

Scheidings wanden

4.3 De verschillende typen wanden in het gebouw.
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Wanden
Het ontwerp gaat over het stapelen van wanden. Op de linker pagina zijn de verschillende soorten wanden 

uiteengezet. De liften en trappenhuizen worden gezien als de grootste wanden. Deze zorgen met name 

voor de stabiliteit van de toren doordat ze in twee richtingen in het hoofvolume zijn geplaatst. De schijven 

beschikken over drie liften en een trappenhuis. De dragende wanden zorgen voor de draagconstructies. Op 

elke verdieping zullen ze met 90 graden gedraaid zijn, waardoor een nieuw constructie systeem ontstaat. 

Sommige wanden zullen meerdere verdieping overstijgen andere gaan enkel tot een verdieping. Deze 

wanden bepalen het concept. Als laatste zullen er nog extra scheidingswanden zijn waar benodigd om 

ruimtes af te sluiten, deze worden wel beperkt tot het minimum.

De toren en de wolk zijn anders geconstrueerd, wel volgen ze beide het concept. In de wolk zal er een soort 

van chaos heersen, waarbij de schijven zich buiten de schil zullen plaatsen. In de toren zullen de schijven 

nooit buiten de schil komen, er heerst discipline. Deze twee verschillende benaderingen sluiten aan bij het 

programma van het foodcourt en de ambassade.

De volgende bladzijden laten de verschillende mogelijkheden zien met de schijven in een verticale en 

horizontale benadering.

CHAOS DISCIPLINE

4.4 De twee basisprincipes: Chaos in de wolk en discipline in de toren.
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4.5a De mogelijkheden met construcite met schijven.
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4.5b De mogelijkheden met construcite met schijven.
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4.5c De mogelijkheden met construcite met schijven.
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4.5d De mogelijkheden met construcite met schijven.
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4.8 Het gekozen plot voor het gebouw. 4.9 De twee richtingen die benadrukt worden. Één in dezelfde richting als het 
busstation, de ander richting de Thames.

4.10 Het grid dat ontstaat in de twee richtingen. 4.11 De dragende kernen in het grid.
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Ontwerpen op gebiedsniveau
Het ontwerp staat op een driehoekig plot met afgeronde 

randen. Op het plot zullen twee richtingen benadrukt worden. 

Een richting volgt het busstation en de andere richting zal 

zich richten op het uitzicht richting de Thames. In voorgaand 

onderzoek kwam naar voren dat er een hoogteaccent 

gemaakt moet worden om mee te doen met de skyline. Dit 

hoogteaccent, in de vorm van een toren, bevindt zich op het 

kruispunt van de twee richtingen. Het gebouw krijgt een grid 

in de twee richtingen die benadrukt dienen te worden. Dit 

grid laat ook direct de richtingen zien van de wanden van het 

concept. Op dit grid zullen de hoofdvorm en de overige kernen 

zich vestigen.
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Foodcourt

Ambassade

Sport centrum
Cultureel centrum

4.6 Positionering van de kernen in het gebouw.

4.7 De grootte van de verschillende volumes boven de kernen. Daarnaast is er toevoeging van extra steunpunten om het grote volume te dragen.
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Positie van de kernen
Het hoofdvolume van de toren heeft twee kernen in 

verschillende richtingen die zorgen voor de stabiliteit. Deze 

kernen verdelen de ruimte in verschillende massa’s. Belangrijk 

bij het plaatsen van de kernen is dat er ruimtes ontstaan met 

verschillende groottes om hierin verschillende functies op te 

vangen. De twee kleinste volumes zijn de toegangspunten 

tussen de twee grote ruimtes. 

Het grootste gedeelte van het programma bevindt zich in 

en rondom het hoofdvolume. De foodcourt wat dichterbij de 

grond ligt kent nog extra kernen om zo het grote horizontale 

volume op te vangen. Deze extra kernen zijn zo geplaatst 

dat de constructie er vanuit het hoofdvolume direct overheen 

loopt.
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Ontwerpstappen

Hoogteaccent creeren op het plot, waardoor er uitizicht 

mogelijk is over de Thames en zodat het mee kan doen 

met de skyline van Nine Elms.

Twee kernen die zorgen dat het gebouw in beide richtingen 

stabiel is. Deze twee kernen zullen de liftschachten 

vormen.

4.12a Ontwerpstappen
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Een plint om de twee richtingen, verticaal en horizontaal, te 

benadrukken. De horizontale plint zal dienen als foodcourt.

Optillen van de plint geeft een overdekt plein. Het 

verdubbelen van de horizontale niveaus meer ruimte nodig 

voor programma.
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De gesloten toren wordt geopend door barsten in de 

gevel, waar het licht naar binnen moet komen.

Door de schijven ten opzichte van elkaar te verschuiven 

ontstaat er meer dynamiek in de toren. Daarnaast zorgen 

deze verschuivingen voor meer licht en mogelijkheden 

tot buitenruimtes. De geslotenheid van de toren moet 

behouden blijven.
4.12b Ontwerpstappen
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Door de onderste niveau’s een meer speels karakter 

te geven worden de twee verschillende kanten van 

China belicht. Deze gepixeleerde wolk is meer open en 

toegankelijk voor publiek.

De horizontale vlakken zullen groendaken en terrassen 

vormen voor de foodcourt. Daarnaast verandert de top 

van de toren richting de zon, om in de daktuin meer licht 

op te vangen. Tevens zal hier zonlicht omgezet worden in 

energie.
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4.13 Axiometrie van het gebouw in zijn omgeving.
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4.14 De dag en nachtsituatie van het gebouw
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4.15 Ingang Chinese ambassade.
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4.16 Ingang foodcourt en overig programma.
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Gepixeleerde wolk Toren

4.17 De twee verschillende gezichten van China in een gebouw.
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Ontwerp
Het ontwerp wordt gekenmerkt door de twee verschillende delen, die op de afbeelding hiernaast zijn 

gemarkeerd. De gepixeleerde wolk kent hierbij een vele malen kleinere schaal, een schaal die qua grootte 

dicht bij de mensen staat. Dit in tegenstelling tot de toren, die zich distantieert van het grondlevel. De toren 

geeft een gevoel van macht en geslotenheid.

De wolk is om de toren gewikkeld, zoals op de afbeelding hieronder aangegeven. Doordat die in zijn geheel 

om de toren gaat ontstaan de twee niveaus. Hierdoor creëert de wolk een overdekt plein op grondlevel, maar 

ook een overdekt plein op de wolk zelf. In het centrum van de wolk bevindt zich de toegang tot het foodcourt 

met een grote trap die alle verdiepingen met elkaar verbindt tot aan de daktuin.

4.18 De wolk pakt zich om de toren heen.
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4.19 Stedelijke inbedding van gebouw in locatie.
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Stedelijke inbedding van het ontwerp
Het omliggende gebied kent geen hoge densiteit als het gaat 

om de vloeroppervlakte van de gebouwen. Dit is logisch te 

verklaren door de grote hoeveelheid aan torens. Het ontwerp, 

ook een toren, gaat hierin mee, maar het zorgt wel voor een 

extra dimensie, het overdekte plein. Het driehoekige plot met 

ronde hoeken, wordt in zijn geheel gebruikt door het stedelijke 

landschap. Aan de zuidzijde van het plot bevindt zich de 

toegangsweg naar de parkeergarage en de ambassade. Hier 

is plaats voor een taxistandplaats en een drop off plaats. De 

westzijde van het plot maakt een barrière met de drukke weg 

door op verschillende plaatsen het landschap te verhogen. 

De oostzijde is daarentegen zeer open naar het busstation. 

Er is dan ook een directe connectie tussen het gebouw en de 

mensen van het busstation. Daarnaast is er aan de oostzijde 

van het gebouw een tunnel die onder de drukke weg door 

gaat, zodat er een directe connectie bestaat met het Nine Elms 

district. Het plot kan hierbij fungeren als beginpunt van het 

lineaire park. De noordzijde wordt gebruikt als de uithoek van 

het plot. Hier bevinden zich twee sportvelden voor de jeugd.
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4.20 Stedelijk landschap wat reageert op gebouw, maar ook op de omgeving.

4.21 De nieuwe skyline met toevoeging van het ontwerp.
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Stedelijk landschap reageert op gebouw
Het plot reageert op het gebouw en op de omgeving. De pixels 

van de wolk zijn doorgetrokken in het stedelijke landschap. 

Deze pixels (blokken) vormen het landschap. Deze blokken 

zorgen voor een levendig en interactief gebied en tevens 

schermen ze het gebouw van de drukke wegen. De blokken 

hebben een verhoging van 20cm van het vorige blok, die 

kunnen dienen als zitmogelijkheden. Alles valt in het raster van 

de blokken op de ronde vormen na. Deze ronde vormen zijn 

de pleinen in het landschap, maar ook het gedeelte wat juist 

anders moet zijn om bij het landschap stil te staan. De grote 

cirkel biedt een connectie met het busstation en daarbij tevens 

een overgang naar het plot met het stedelijke landschap. 

Ook verbindt de grote ronding alle paden met elkaar naar de 

verschillende faciliteiten.

In de hoogte versterkt het gebouw de vorm van de skyline. Het 

wordt nou een duidelijkere parabool, waarin het gebouw zorgt 

voor een betere overgang tussen de St. George Wharf en de 

St. George Tower. Met zijn verschijning, wat in tegenstelling is 

tot de glazen gevels van de andere torens, is het gebouw zeer 

aanwezig.
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4.22 De verschillende gevelpanelen met verschillende dichtheden.
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Gevel
De gevel van de gepixeleerde wolk is niet 

dragend en neemt het patroon aan van 

een typisch Chinees patroon. Alle panelen 

hebben hetzelfde patroon enkel de dichtheid 

verandert steeds. Deze dichtheid is afhankelijk 

van wat er achter de gevel ligt. De meest 

open wanden zorgen voor uitzicht, terwijl 

het patroon op de gesloten wanden enkel 

decoratief is. Het totaal aan panelen zorgt 

voor een speels beeld van de gepixeleerde 

wolk en creëert een duidelijke scheiding met 

de grote betonnen platen op de gevel van de 

toren.
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4.23 Aanzichten
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Het concept zichtbaar in de doorsnede
De doorsnedes laten duidelijk de kwaliteiten van het concept zien. De schijven creëren ruimtes die meerdere 

verdiepingen overstijgen. In midden van het gebouw is er een ruimte die het concept weergeeft door drie 

verdiepingen te overstijgen.

4.24 Lang- en dwarsdoorsnede laten duidelijk het concept zien.
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Het programma geordend.
Het diverse programma in het gebouw is in verschillende lagen geordend. Het onderste gedeelte van de 

expositie tot het sportcentrum hebben wel allemaal een directe connectie met elkaar. Van onder naar boven 

wordt het gebouw steeds meer gesloten voor publiek.

4.25 Het programma in verschillende lagen in de doorsnede.
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Doorsnede in relatie tot omgeving
Het gebouw sluit met zijn hoogte aan bij het cluster torens 

die nou in ontwikkeling zijn, wat er voor zorgt dat het goed 

aansluit bij de skyline. De toren geeft zicht over de St. 

George Wharf naar de Thames, terwijl de wolk zich met 

namen bezig houdt met het grondlevel.

4.26 De doorsnede in relatie tot zijn omgeving.
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Plattegronden
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4.27a plattegronden
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Conference area

Office open plan

Office open plan

Staff room
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Foodcourt
De foodcourt is direct bereikbaar vanaf het grondlevel via de hoofdtrap die dwars door de wolk heen steekt.  

Via deze hoofdtrap zijn alle verdiepingen en de daktuin te bereiken. De hoofdtrap kenmerkt zich door zijn 

corten stalen balustrades, die zich met zijn pure kleuren en structuur sterk aansluit bij de betonnen gevel. Elke 

verdieping kent een standaard aanpak voor de indeling. Er loopt een hoofdroute waaraan alle eettentjes zijn 

gevestigd. Deze eettentjes kennen een beperkte afmeting, aangezien ze alleen beschikken over een keuken 

en een afgeefluik. Tussendoor op de route zijn er verschillende eetspots met een afmeting van 8 x 8 x 8m, 

wat betekend dat ze dus een hoogte hebben van twee verdiepingen. Op deze manier kan er een connectie 

gelegd worden tussen de verschillende vloeren. Deze eetspots zijn allemaal hetzelfde qua aankleding om zo 

een uniformiteit te creëren in deze elementen.

ROUTING

HOOFDTRAP

EETSPOT

EETSPOT

EETSPOT
EETTENT

EETTENT

4.28 Principe van indeling foodcourt
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4.29 De hoofdtrap die de verschillende verdiepingen in de foodcourt met elkaar verbindt
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Ambassade
De ambassade heeft zijn ingang op de begane grond zitten. Vanaf deze begane grond gaan er liften naar 

het centrum van de ambassade, waar zich de ontvangsthal bevindt. Deze ontvangsthal is het centrum van 

de ambassade en verbindt het programma met elkaar. Het programma dat zich onder de ontvangsthal 

bevindt zijn met name kleinere ruimtes, niet toegankelijk voor buitenstaanders en niet zeer representatief voor 

de ambassade. De ruimtes direct geschakeld aan de ontvangsthal zijn voor bespreking met gasten direct 

bruikbaar. Het bovenliggende programma focust zich op de kantoren en conferentiezalen, maar ook op de 

gezamenlijke ontspanningsruimtes. Deze indeling van het programma zorgt ervoor dat het gedeelte waar de 

ambassade echt omdraait in de kern zit.

Receptie
Beveiliging

Ontvangsthal Wachtruimte Bespreekkamers

Mail kamer

Technische ruimte

Administratie

Archief

Post kamer

Stafruimte

Conferentiezalen

Ambassadeurskantoor

Kantoren

Bibliotheek

Fitness

Tuin

4.30 De indeling van de ambassade.
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4.31 Receptie bij entree ambassade.
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Ambassade
In de ontvangsthal zijn de drie richtingen alle drie duidelijk 

zichtbaar. Alle drie de richtingen zijn anders vormgegeven 

in de vorm van de route. 

Doordat het gebouw bestaat uit schijven ontstaan er 

aan de gevel overlappingen. Deze overlapping worden 

gebruikt voor buitenruimte in het gebouw.

Bespreekruimtes

Wachtruimte

4.33 Ontvangstruimte waar de drie routes bij elkaar komen.

4.32 Plattegrond van de ontvangstruimte
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4.34 Kantoren en conferentieruimte oversteigen meerdere verdiepingen.
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4.35 De daktuin met een typisch chinees karakter.
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Daktuin
De daktuin bevindt zich bovenop de toren. Deze tuin is 

bereikbaar voor de werknemers van de ambassade en de 

gasten. De tuin wordt gekenmerkt door de typische elementen 

van een Chinese tuin. Er zijn twee paviljoens, een grote en 

een kleine, beide in dezelfde bouwstijl. In de paviljoens komt 

de gelaagdheid en de horizontaliteit terug van de typische 

Chinese architectuur. In het midden van de tuin bevindt zich 

een grote vijver, die ook dient als wateropvang. Om deze vijver 

loopt een kronkelend pad die vanuit en naar het grote paviljoen 

gaat. Onderweg wordt het kleine paviljoen en de maanpoort 

gepasseerd.

Tussen de daktuin en de ambassadeurs woning zit een 

extra verdieping voor installaties. Tevens heeft de tuin een 

diepgewortelde laag nodig voor de beplanting en de vijver in 

geval van ongunstige weeromstandigheden.

TUSSENLAAG

PAVILJOEN

AMBASSADEURS WONING

4.36 De opbouw van de bovenste lagen.
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4.37 De daktuin met een typisch chinees karakter.
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4.38 Vanuit het paviljoen is er uitzicht over de tuin en over de stad.
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4.39 De daktuin met een typisch chinees karakter.
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Duurzaamheid
De duurzaamheid van het ontwerp zit hem in het gekozen 

materiaal beton. Het project laat de veelzijdigheid en de 

duurzaamheid van het materiaal beton zien. De verschillende 

soorten beton hebben allen hun eigen kenmerken die ze op 

een bepaalde manier duurzaam maakt. 

Een ander belangrijk aspect voor duurzaamheid is het opvangen 

van regenwater om dit opnieuw te gebruiken. Uit cijfers is 

gebleken dat Londen een van de meest regenachtige plaatsen 

is van Europa. Daarnaast is het zo dat het dakoppervlakte 

van het ontwerp zeer groot is. Door deze twee feiten samen 

te nemen is het een sterk idee om regenwater op te vangen. 

Dit betekent dat op alle daken het water rechtstreeks naar 

de kelder van het gebouw stroomt, waar zich de grote tanks 

bevinden. Deze tanks lopen door in twee van de poten die de 

wolk dragen.
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4.40 Detail aansluiting vloer en wanden in de toren.
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Constructie
De gevel, gemaakt van warmbeton, bestaat uit een massieve 

massa. Doordat een groot percentage van het beton bestaat 

uit glazen luchtbelletjes heeft het een goede isolatiewaarde 

en is het tevens veel minder zwaar dan gewoon beton. Deze 

gevelpanelen worden gedragen door de dragende schijven 

in het gebouw, waaraan consoles zijn bevestigd. De vloeren 

behoren niet tot de hoofddraagconstructie, maar ze zullen wel 

gedeeltelijk meehelpen deze gevelpanelen te dragen.

O
ntw

erp



174

4.41 Detail aansluiting vloer en wanden in de wolk.
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Constructie
De gevelpanelen zijn gemaakt van zelfreinigend beton en 

hebben een dikte van 80mm. Deze panelen hangen met een 

kleine tussenafstand voor de glazen vliesgevel. De gevelpanelen 

en de vliesgevel worden gedragen door de vloeren. De vloeren 

worden gedragen door de dragende schijven in de wolk. Dit is 

hetzelfde principe als bij de toren.
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Conclusie
In begin van het project is er een onderzoeksvraag, relaterend aan het onderwerp van de afstudeerstudio, 

gemaakt. Deze centrale onderzoeksvraag is:

Hoe creëer je een duurzame Chinese ambassade, bestaande uit beton in een transformerend industrieel 

gebied, die een voorbeeld kan zijn voor de chinese bouwindustrie?

Het gemaakte ontwerp moet hier antwoord op geven. Door het voorgaande onderzoek is de identiteit van 

China duidelijk geworden. Deze typische Chinese elementen zijn in het gebouw duidelijk terug te zijn. Daarbij 

is er voor gekozen om twee kanten van China te benadrukken, de kant van de bevolking en de kant van 

diplomatie. Door de verschillende vormen en schalen komen deze twee twee kanten sterk naar voren. Op 

het gebied van duurzaamheid laat het gebouw de veelzijdigheid van beton zien. De verschillende soorten 

duurzaam beton zijn toegepast op de plaatsen waar benodigd. 

Of het gebouw direct een voorbeeld zal zijn voor de Chinese bouwindustrie? Dat is niet zeker, wel kent het 

gebouw een andere aanpak dan gebruikelijk bij het bouwen van grote gebouwen. Er is daarnaast vanaf 

het begin rekening gehouden met de identiteit van China, maar ook direct met duurzaamheid. Doordat 

er gekozen is met een materiaal te werken, beton, komen de mogelijkheden en de duurzaamheid van het 

materiaal naar voren. Hieruit blijkt dat niet alleen China gebrand wordt, maar ook het materiaal beton.
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