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L e e s w i j z e r 

De studio ‘Architecture, Brand and Sustainability’ is opgedeeld 

in twee semesters; één voor onderzoek en één voor ontwerp. Dit 

afstudeeronderzoek is opgedeeld in zes onderdelen.

Deel 1 beschrijft het onderzoek wat gedaan is in de context van het 

eerste semester van de afstudeerstudio. Het onderzoekt de perceptie 

van duurzaamheid in architectuur en stelt vraagtekens bij de trend van 

expressionisme in de esthetiek van duurzaamheid. Naar aanleiding van 

de keuze om een theater te ontwerpen, worden theaters op een specifiek 

aspect onderzocht, namelijk het poché. Alvorens dit gebeurd, wordt het 

begrip poché uitgelegd. 

Deel 2 beschrijft de gekozen locatie en motiveert deze keuze met de 

correlatie tussen het locatie specifieke probleem en de theoretische 

dilemma’s, zoals beschreven in het eerste deel. Dit wordt vervolgens 

vertaald in een ontwerp vraag. 

Deel 3 legt de ontwerpstrategie uit en laat zien hoe het concept ontstaan is. 

Daarnaast laat het zien hoe van een stedelijke tot een gedetailleerde schaal 

theoretische ambities worden vertaald in het maken van een gebouw. Er 

is gekozen voor een specifiek bouwmateriaal, foam, de mogelijkheden en 

toekomstscenario’s van dit materiaal worden besproken. De resultaten van 

het ontwerp worden getoond door middel van plattegronden, doorsnedes, 

aanzichten, details en impressies.

Deel 4 vormt een reflectie op het afstudeeronderzoek en komt tot een 

conclusie over de thesis.
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I n t r o d u c t i e 
Dit afstudeeronderzoek maakt deel uit van de Graduation Studio 

‘Architecture, Brand and Sustainability’. Deze begrippen alleen kunnen 

al onderdeel zijn van een volwaardig onderzoek, waarvan het nog maar 

de vraag is of je een eenduidig antwoord kunt vinden. Dit is opzich geen 

noodzaak, want de discussie verrijkt je ook. Dit is dan ook wat we, als 

Graduation Studio, gedaan hebben het eerste half jaar. Deze discussies 

waren veelal gericht op duurzaamheid en in mindere mate op branding. 

Toch was ik tot op zekere hoogte benieuwd naar de interactie tussen deze 

twee, vanuit hier begon mijn afstudeeronderzoek. Je mening verkondingen 

kan namelijk ook als een manier van branding van je eigen persoon gezien 

worden. In een tijd waar de meest extreme en bizarre ontwerpen je om de 

oren vliegen, die allemaal zogenaamd het meest duurzame gebouw zijn, is 

het lastig om oprechtheid te vinden. Bovenal komt dit door het branding 

aspect. In het eerste deel van mijn onderzoek probeer ik dan ook niet het 

meest duurzame gebouw te vinden of de meeste duurzame manier om 

te bouwen, maar kijk ik naar de evolutie van de esthetiek van duurzame 

gebouwen. Dit doe ik vanuit de theorie van perceptie en femenologie. 

Wij als architecten moeten namelijk deze vraag naar duurzaam (?) ogende 

architectuur beantwoorden. De expressieve verlangens van de klant om 

zichzelf positief in de markt neer te zetten, moeten beantwoord worden, 

maar hoe? 

De locatie, het programma en de ontwerp opdracht kwamen vrijwel 

tegelijk in het proces. De locatie, de Zuiderdokken in Antwerpen, heeft 

namelijk behoefte aan een architectonische interventie. Een publiek 

gebouw is gewenst met een artistieke functie: een theater. Het onderzoek 

naar theaters leverde interessante ruimtelijke aanknopingspunten  op. Het 

begrip poché wordt uitvoerig besproken in relatie tot theaters. Tegelijkertijd 

speelde ik met de gedachten om mijn focus te leggen op het gebruik van 

één specifiek bouwmateriaal. Dit is en blijft namelijk het meest vervuilende 

onderdeel van de bouwsector, het bouwen zelf en de productie ervan. 

Daarnaast is het een goede test om te kijken hoe je ontwerpvaardigheden 

zich manifesteren op minder begaande paden. Het materiaal wat centraal 

staat in het ontwerp is foam (EPS), wat goede vooruitzichten biedt met 

betrekking tot duurzaamheid. 

Het doel is om een theater te ontwerpen van foam. Het gebouw moet 

als architectonische interventie een positieve invloed hebben op de 

verwaarsloosde open ruimte van de Zuiderdokken. Daarnaast moet het als 

een voorbeeldig project gezien worden. Mensen moeten niet alleen voor  

een voorstelling komen, maar ook om bij een te komen in de publieke 

ruimte. Het ontwerpproces moet problemen met betrekking tot het 

bouwen met foam aandragen. Daarnaast is het doel om een duurzaam 

gebouw te ontwerpen wat ook als duurzaam ervaren wordt. 

De centrale onderzoeksvraag van het ontwerp is: 

Hoe creëer je een theater van foam in een verwaarloosde openbare ruimte, 

die een voorbeeldig project voor het bouwen met foam kan zijn?

Een deelvraag voortkomend uit het onderzoek is: 

Hoe kunnen tegenstrijdige karakters en verlangens binnen een theater 

herzien worden?
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D e e l  1

O n d e r z o e k
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T h e  P e r c e p t i o n  o f 
S u s t a i n a b i l i t y  i n 

A r c h i t e c t u r e
Introduction

This essay will discuss the perception of sustainability in architecture. At first 

glance, sustainability appears to ask for a more physical understanding, 

but while researching it became clear that sustainability also has an 

other connotation that relates to experience. When you think about the 

perception of ecological building, it has precisely something to do with 

wood, contact with nature etc. But the most sustainable construction now is 

super-insulated and creates it own artificial climate. If you open the window 

you lose energy. That is really a paradox.1 Some buildings are perceived as 

being sustainable, but in fact they are not, and vice-versa. Why do people 

assign a certain value to a building? 

In our Graduation Studio we studied a collection of essays (The Mathematics 

of the Ideal Villa and Other Essays) written by Colin Rowe. In the essay 

Transparency: Literal and Phenomenal, the term transparency is separated 

into a definition for literal transparency and phenomenal transparency.2 The 

writings of Rowe and Slutzky in this essay have become a guiding factor 

in separating the term sustainability in a definition for literal sustainability 

and phenomenal sustainability. Eventually, the aim of this essay is to get a 

handle on the phenomenal sustainability in order to support the designing 

of a sustainable experienced building. Through the research it became 

clear that it is paramount that the term phenomenology is also, shortly but 

firmly, discussed.

“Phenomenology (from Greek phainómenon “that what appears” and 

lógos “study”) is the philosophical study […] that builds on the notion 

of a direct and intuitive experience of phenomenon (or occurrences) and 

from that tries to deduce the essential properties of the experiences and the 

essence of what is experienced.” 3 

“[It] is both a current aspect of philosophy influencing contemporary 

architecture and a field of academic research into the experience of built 

space and of building materials in their sensory aspects. In phenomenology, 

the environment is concretely defined as “the place”, and the things which 

occur there “take place” [...] Phenomenology is conceived as a “return to 

things”, maneuvering away from the abstractions of science and its neutral 

objectivity. Phenomenology absorbs the concept of subjectivity, making the 

thing and its unique conversations with its place the relevant topic and not 

the thing itself.” 4
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One should take away from these definitions the words ‘experience’, 

‘sensory aspects’ and ‘subjectivity’. Where literal sustainability is the 

perception of sustainability in a literal sense, phenomenal sustainability 

is the experience of sustainability. Literal sustainability is something we 

can measure, we can compare and it is something we can not directly 

see when we look at a building. However, we often have the tendecy to 

judge a building on how sustainable it is. We base this perception on our 

knowledge of sustainable buildings we have seen before, on the relation 

with nature or the way it is used. This is where we start to experience a 

building by sensory aspects and create a subjective judgement. 

Phenomenal Sustainability

A body of work such as the essay of Rowe and Slutzky does not exist 

when it comes to sustainability. However, the work of Jahuni Pallasmaa 

is a good point to start to come to grips with the term phenomenology. 

Although Pallasmaa is speaking about phenomenal fragility, the content 

is also applicable to sustainability. Pallasmaa, a Finnish architect and critic, 

is a prominent thinker in the field of phenomenology in architecture. In his 

essay, Time and hapticity (2000), Pallasmaa begins with a bold statement:

“As a consequence of the power of the eye over the other sensory realms, 

architecture has turned into an art form of instant visual image. Instead 

of creating existential microcosms, embodied representations of the 

world, architecture projects retinal images for the purpose of immediate 

persuasion. Flatness of surfaces and materials, uniformity of illumination, 

as well as the elimination of micro-climatic differences, further reinforce the 

tiresome and soporific [sleep inducing, red.] uniformity of experience. All 

in all, the tendency of technological culture to standardize environmental 

conditions and make the environment entirely predictable is causing a 

serious sensory impoverishment. Our buildings have lost their opacity and 

depth, sensory invitation and discovery, mystery and shadow.” 5

All Pallasmaa’s qualms with contemporary architecture and their proposed 

solutions lead up to him suggesting; fragile thought begets fragile 

architecture. The term ‘fragility’ can easily be replaced by ‘sustainability’: 

sustainable thought begets sustainable architecture. This reading makes 

Pallasmaa’s idea of phenomenal fragility a tautology.

Although many prongs which are part of a definition for fragility that 

do not presuppose any aesthetics are present in Pallasmaa’s essay, it 

stands somewhat askew from the term sustainability.  For a definition of 

sustainability in the literal sense one has to look in a dictionary or see 

calculative representations, but for a definition of phenomenal sustainability 

that makes sense in a visual language, one has to look elsewhere. An 

attempt shall be made to provide a definition by looking at the recent 

history of the aesthetics of sustainability in architecture.

Perception

What do you see? Probably a cube (Fig.1). Does it seem to be floating in 

front of a black background with white dots on it? Or, rather, to be lying 

behind a black sheet with holes punched into it? As to the cube itself, is 

the surface that seems closest to you angled up and to the left or angled 

down and to the right? Why see a cube at all? The figure has eight white 

circles, and in each circle there are three black lines. There are no lines 

between the circles; there is no cube. Most people, however, see a cube, 

either floating in front of a black sheet with white circles or behind a black 

Fig.1 What do you see?
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sheet with eight holes. What you perceive is more than just what you sense 

of the image properties. Nonetheless we see the cube, even though the 

image doesn’t have all the properties of a real cube. We fill in the missing 

pieces and perceive more than is actually there. We make an association 

with a cube. So the first problem is that sensory input does not contain 

enough information to explain our perception. The overview below shows 

how the perception works (Fig.2). The overview is not complete, it is an 

abstract translation of the most important elements which determine the 

perception.6

Aesthetics of Sustainable Architecture

To understand the aesthetics of sustainable design within architecture it is 

paramount to first look at the history of the expression of sustainability in 

architecture. McLennan divides the evolution of sustainable design into four 

major sections: biological beginning, indigenous vernacular beginning, 

industrial beginning, and the modern beginning.7 The biological beginning 

of sustainable design is focused on the most basic desire for comfort that 

creatures have on some level. The point at which humans learned to use 

the natural world to their advantage marks the beginning of the indigenous 

vernacular stage. Today’s sustainability movement bases the idea of 

regionalism on this stage of first using local materials. The third stage, the 

industrial beginning, is the period when the Industrial Revolution radically 

Fig.2 Overview perception
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changed the way humans designed buildings as a result of the advent 

of electric light, elevators and other technological advances. Due to the 

advances in transportation, which made cost the only limitation of material 

selection, the end of regionalism was there. The last and continuing stage 

is the modern beginning of sustainable design. The research will start from 

this stage. The environmental movement and oil crisis of the 1970s made 

designers revive the ideas of passive and climate responsive strategies. 

Designers started to look for new ways to make buildings more energy 

efficient. A lot of experimental buildings were designed, which all were 

based on principles that are still the basis for sustainable design today: 

passive, alternative energy, waste technologies and bioregional. 

Drop City was a counterculture artists’ community that formed in southern 

Colorado in 1965 (Fig.3). Abandoned by the early 1970’s, it became known 

as the first rural ‘hippie commune’. These people who practiced a ‘drop 

out’ attitude reclaimed sustainability again from the margin of architectural 

practice, as it was off the agenda of the architectural debate and education 

during the 1970’s. The geodesic domes were built without a systematic 

kit or an exact design, using waste and salvaged material.8  These first 

occurrences of expressing sustainability were developed by those with 

a conscious ‘anti-architectonic’ agenda. The informal design of the hut is 

related to handwork form making and reactivated an idea of expressing 

nature along geometries of vegetal.

In 1974 Richard Levine, an American architect and sustainability pioneer, 

designed and built his own house called the Raven Run Solar House (Fig.4). 

This house was the first to combine a passive solar building design with 

active solar systems. In the design Levine chose the shape to maximize 

solar gain while minimizing the area of the building enclosure. It is a cube 

sliced on the diagonal. In addition, the building features a solar collector, 

a composting toilet, super insulation and a patented air collection system.9 

The passive solar building design is something which can also be found 

in vernacular architecture. However, the integration with an active solar 

system to gain energy was new and in this case decisive for the building’s 

aesthetics.

The Earthship Brighton, designed by Michael Reynolds, was the first 

Earthship to be built  in England (Fig.5).10 Earthships are cutting edge 

‘green’ buildings, constructed using waste car tyres and other recycled 

materials. They use the sun’s energy and rain to provide heat, power and 

Fig.3 Drop City, early 1970’s 

Fig.4 Raven Run Solar House, Richard Levine

Fig.5 Eartship Brighton, Michael Reynolds
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water. The buildings heat and cool themselves, harvest their own water 

and use plants to treat their sewage. Most of these Earthships have an 

eccentrically shaped structure with oversized sloped glass walls. Due to 

the use of earth the shapes can become quite organic. 

The mentioned projects are a carefully chosen selection  of the modern 

beginning of sustainable design during the seventies. These projects were 

experiments to examine the feasibility of sustainable buildings. There was 

no aim to create beautiful buildings. However, the aesthetics of the Raven 

Run Solar House and the Earthships became the perception of the general 

public on how sustainable architecture looked and functioned like.11 The 

perception of sustainable architecture would unfortunately stick to this 

image for a long time which, as a result of negative associations, did no 

good to the development of sustainable architecture. 

During the 1980’s, when the oil crisis was over and the energy prices 

started to drop again, the interest in sustainable design decreased as a 

consequence of the reduced need to conserve energy. The movement did 

not progress much in this decade. There were a few  adjustments to the 

buildings of the seventies, like reducing the window size and increasing 

the insulation. An examplary project of this decade is the Saskatchewan 

Conservation House, although designed already in 1977, it was the first 

design of what later would evolve into the passive house (Fig.6).6

In the nineties the first effects of environmental decline became visible 

and more and more environmentalists began to publish about the poor 

prospects of our planet as a result of human activities. The interest in 

sustainable design started to grow again. Previously, the sustainable 

designs were mostly focused on the energy production and reduction. 

Now the environmental impact of the used materials was also taken into 

account. In the mid-nineties there was the introduction of the sustainable 

test called LEED. This standard made it possible to test the whole building 

on sustainability. These improvements, together with the progress of 

structural opportunities and computer design, made the sustainable 

designs more complex.13 In the late nineties the aethetics of the sustainable 

design finally got rid of this image of the seventies. The added complexity 

as a consequence of new technologies and a conscious use of materials 

defined the new image of sustainable architecture. The aesthetics of 

sustainability started to dilute because the sustainability of the design was 

so deeply integrated within the building it becomes hard to recognize 

particular characteristics. New technological inventions, like photovoltaic 

cells which are invisible, integrated in building elements will contribute 

to the decrease of the aesthetic presence of sustainability. Besides, the  

increasing role of green energy within the energy production of centralized 

energy producers will further decrease the physical presence of energy 

production in the aesthetics of the building. All sorts of traditional materials 

are being replaced for a green alternative or the production of the material 

is adapted to a sustainable standard. In some cases this may be the 

rescue of a characterizing sustainable expression. Unfortunately, a lot of 

the sustainable developed materials look similar to the traditional ones 

when they are part of a building. However, a new trend in the aesthetics 

of sustainability can be found in contemporary design, in which renewable 

energy infrastructures are expressively shown. 

Sustainable Expressionism

Expressionism has a long history in architectural terminology. In this essay 

the term is used as a reference to its tendency for breaking architectural 

dogmas,14 submissiveness of realism in favour of symbolism and stylistics15 

and its aim to create the new, original and visionary.16 Contrary to the style, 

sustainable expressionistic buildings do not seek to symbolize, style or 

express inner feelings, but they express their sustainability as a reality, as 

the dominant design and aesthetic factor. The introduced term ‘sustainable 

expressionism’ refers to built environments that expressively show off their 

sustainability using natural elements and renewable energy infrastructures 

in aesthetics.

 

Fig.6 Saskatchewan Conservation House
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The Academy of Sciences, designed by Renzo Piano, is mainly expressed 

by its one hectare green roof, covering 87% of its surface (Fig.7).17 The roof 

provides a home to local wildlife and plants, has PV-panels, captures water 

and a lot more. The expression of the green roof is quite modest and used 

as an advertising medium.

In the design of the Bahrain WTC the building’s two towers are linked 

by three bridges (Fig.8). A wind turbine is suspended from each of the 

bridges, facing the wind direction to generate energy.18 At least that was 

the idea, but according to Bert Blocken, professor of Building Physics at 

TU/e the direction of the building restraints it from being really effective. 

By positioning the towers the other way around it would be more effective 

Blocken calculated.19 The client asked for the sustainable technology to 

be expressed in order to promote his country as a sustainable leader. He 

wanted it to create an expressive image to the city’s skyline, the effectiveness 

of the energy infrastructure was subordinate. 

The New Energy Institute has to promote Wuhan as the most sustainable 

city in China.20 Soeters Van Eldonk Architecten designed a carbon-neutral 

building inspired by the arum (Fig.9). The design is a bio-mimick of the 

arum: self-shading, a horizontal axis turbine as a pistil, the edge of the 

calyx is covered in solar panels and leaves as laboratories. The architect’s 

motive to design a sustainable expressionistic building in this way, has 

been chosen knowing that a Chinese jury would prefer symbolic designs.21 

The Antilla Tower in Mumbai, designed by Perkins + Will, calls itself the 

greenest of all buildings.22 Renderings of the 27-story tower depict a 

highrise that is covered in foliage, with living walls enclosing all four 

sides, hanging gardens and a green rooftop (Fig.10). But look behind the 

green façade, you will see nothing else sustainable about the materials 

or construction. There is only a green layer on the building’s façade. In 

addition a building of this height would normally have 60 floors instead of 

27 floors, but the client wished for exceptionally high ceilings.

The given examples of sustainable expressionism make clear that the 

highest aim of these buildings is not to make a sustainable building but to 

express sustainability. To what does expressing sustainability contribute? 

It contributes to creating an awareness of the way we generate energy 

(Bahrain WTC) and take care of nature (Academy of Sciences), even if the 

technologies do not generate as much energy as they appear to do or if 
Fig.9 Bahrain WTC, WS Atkins

Fig.8 Wuhan New Energy Institute, Soeters Van Eldonk Architecten

Fig.7 Academy of Sciences, Renzo Piano

Fig.10 Antilla Tower, Perkins + Will
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the nature is unnatural. In upcoming regions like the Middle-East and Asia, 

which are struggling with environmental problems, the expressionism pays 

off. Sustainability obtains more attention in the daily life of people as a 

result of the promotion of sustainability.

Conclusion

The examples show that it is not a requisite to create a phenomenal sense 

of sustainability by means of occurrences of literal sustainability. In the 

trend of expressionism in sustainable architecture we see a lot of different 

approaches: showing renewable energy resources, material choice and 

the building’s shape. The research for this essay has showed that the 

term sustainability is more extensive that one might expect at first sight. 

Sustainability within architecture is, most of the times, used to desribe the 

value of a material, building element or building. This is something we can 

measure according to standards of LEED. However, the phenomenal sense 

of the term seems also to be used in the design process, but not always 

in a conscious way. Turning the concept into the shape and the image of 

the building, creates a level of abstractness. How the result is read and 

experienced by the visitors is related to this phenomenal sustainability. 

There are several connections possible between literal and phenomenal 

sustainability which can occur at the same time within a building. Not to 

say, that every person perceives or experiences this. On the other hand, it 

is not necessary for one to be present for the other. In other words, there is 

no causal relation. For example: adding some sustainable elements does 

not make the experience of a building necessary sustainable. Important 

to mention, that this does not mean there is a recipe of which are always 

good, or which are always bad. It is just an enrichment for our knowledge 

about concepts in order to know what we are talking about. 

We [as architects] have to face the requests of sustainable design with all 

its expressionistic desires. Why expressionistic? Because the client asks for 

this kind of design. He wants to be the greenest, the most sustainable, not 

necessarily because it is good for the environment, but because it does well 

for their image, their ego, their business and can be used as marketing. The 

associations of sustainability with the aesthetics of architecture are already 

made and clients see the advantages (economic, marketing, publicity) of it. 

How can we as architects react to this? Is it possible to design an alternative 

and convince clients that there is also more modest architecture with an 

equally, or factual even more, powerful message? We have to question this 

trend of expressionism in sustainable architecture in the light of making 

truly sustainable architecture that  can also function as a promotion for 

sustainability.

 

Pallasmaa already warned us for the ocular bias in architecture; images 

often dominate other senses.23 We see things, and if we cannot see them 

we visualize or imagine them as in the case of the cube (Fig.1). Pallasmaa 

has more qualms with contemporary architecture, which will not be 

mentioned here, but this is his major one. Pallasmaa suggests to break 

‘the power of the eye over the other sensory realms’, which he calls the 

hegemony of vision, by advocating a multi-sensory experience.24 A multi-

sensory experience is a prong in phenomenology by which to ‘deduce the 

essence of what is experienced’. We should take this as a suggestion for a 

place to look for an expressionistic and sincere sustainability in order to 

revise the image, or rather revise the multi-sensory experience.
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P o c h é  e n  T h e a t e r s

Poché

Het is niet zeker waar het gebruik van het woord poché in de architectuur 

vandaan komt. Gerelateerd aan ‘pocket’ of ‘pouch’, welke vrij vertaald 

respectievelijk ‘zak’ en ‘buidel’ betekenen, maar ook gerelateerd aan de 

Franse uitdrukking ‘poché oeil’, wat ‘blauw oog’ betekent. De vertaling 

naar het Nederlands geeft hier wat problemen, aangezien de vertaling 

naar het Engels ‘black eye’ is en dan ook refereert aan de kleur zwart. In de 

vocubalaire van architectuur refereert de term traditioneel aan het zwart 

maken (met inkt of grafiet) van bouwkundige tekeningen om de dikte van 

wanden aan te duiden. De zwart gekleurde oppervlakken creëren dan een 

bepaald type ruimte, de poché ruimte, welke sculpturaal en subtractief 

is. De buitensporig dikke wanden lenen zich ervoor om uitgehold te 

worden, hetgeen figurale leegte, of misschien wel ‘pockets’ voor de 

ruimte, oplevert. Architecten en ontwerpers gebruiken, hoewel niet altijd 

bewust, de toevoeging en substractie van ruimtes al voor duizenden jaren. 

De meeste gebouwen gebouwd tijdens de vroege middeleeuwen en 

middeleeuwen waren voorzien van dikke, massieve (poché) wanden, welke 

de ‘figure-ground’ relatie weergeven.

De eerste voorbeelden van het gebruik van poché kunnen gevonden 

worden in de Egyptische pyramides (Fig.12). Het is met behulp van 

positieve en negatieve ruimte dat deze architectonische kunstwerken 

zijn ontstaan. De pyramides lijken massieve, solide structuren welke als 

uitbarstingen vanuit het Egyptische landschap onstaan zijn. Echter, in deze 

Fig.12 The Great Pyramid of Giza, Egypt (2580-2560 BC)< Fig.11 Building to House the Academies, Marie Joseph-Peyre (1765)
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Figuratieve poché

Programma poché

Gereduceerde poché

Dienende poché

Dikke schil Overdrijving

Massieve poché

Dubbel interieur

1 St. Peter’s Basilica, Vatican City (Italy), 

Donato Bramante (1626)

2 Sant’Andrea al Quirinale, Rome (Italy), 

Gian Lorenzo Bernini (1670)

3 The Southwick House, Middletown 

Rhode Island (US), Christopher S. 

Southwick (1870)

4 Bruder Klaus Field Chapel, Mechernich 

(Germany), Peter Zumthor (2007)

5 Casa da Musica, Porto (Portugal), OMA 

(2005)

6 Horrea of Hortensius, Ostia (Rome, 

Italy), ?, (AD 30-40) 

7 Threave Castle, Dumfries and Galloway 

(Scotland), Archibald Douglas (1370)

8 Château de Coucy, Picardy (France), 

Enguerrand III (1917) 

9 Chapel of Notre Dame du Haut, 

Ronchamp (France), Le Corbusier (1955)

10 Cénothape, Etienne-Louis Boullée 

(1784) 

11 Notre-Dame, Paris (France), P. de 

Montreuil, J. de Chelles, J. Lassus (1345)

12 Tokyo Opera House, Tokyo (Japan), 

Jean Nouvel (1986)

Fig.13 Overview poché
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piramides zijn ingewikkelde passages uit de massieve stenen structuur 

uitgehouwd om onvermoede ruimtes te onthullen. Een concept waarvan 

de neoklassieke architect Étienne-Louis Boullée ook gebruik maakte in 

zijn reeks expressief ontworpen Cénothapes. Een dikke schil vormt de 

restruimte tussen een combinatie van een bol en een pyramide. Dit soort 

niet uitgevoerde werken en de extravagante ontwerpen van Jean-Jacques 

Lequeu uit dezelfde periode kunnen gezien worden als aanjagers van een 

hernieuwde interesse in poché in de achtiende eeuw (Fig.14).

In de tijd waarin gebouwen van stenen metselwerk domineerden, creërde 

de dikte van de stenen wanden een relatieve aanwezigheid welke 

geschikt was voor manipulatie als architectonische entiteit. Barokke en 

neoklassieke plattegronden zijn bijzonder rijk aan de manipulatie van 

poché om geometrisch gevormde ruimtes te creëren. De resulterende 

vorm van de wanden tussen ruimtes, het poché, krijgt een voorkomen die 

net zo ‘gevormd’ is als de ruimtes zelf en hiermee zeker interessanter is 

dan de eenvoudige ruimte tussen twee wandoppervlakken (Fig.11). Poché 

bemiddelt tegenstrijdige ruimtelijke verlangens door het opnemen van 

de verschillen. Met andere woorden, poché is het noodzakelijke afval 

tussen twee of meer figuren. Dit is goed terug te zien in de figuratieve 

poché. Maar de dikte maakt niet alleen een conflict tussen de contouren 

binnen en buiten mogelijk, ook conflicten tussen verschillende interieur 

contouren zijn mogelijk zoals in het geval van Jean Nouvel’s Tokyo Opera 

House. In de barokke en neoklassieke kerken is een overdrijving terug te 

vinden, die niet alleen figuratief is.  

1 SS. Luca e Martina, Rome (Italy), Pietro 

da Cortona (1669)

2 Chiesa degli Invalidi, Parigi (Italy), Jules 

Hardouin-Mansart (1691)

3 St. Paul Cathedral, London (England), 

Christopher Wren (1710)

4 Karlskirche, Vienna (Austria), Johann 

Bernard Fischer von Erlach (1725)

5 Einsiedeln Abbey Church, Einsiedeln 

(Switzerland), Caspar Moosbrugger 

(1735)

Fig.14 Bewoonbare olifant-fontijn, Jean-Jacques Lequeu  (1758) Fig.15 Barokke kerken in EuropaFig.13 Overview poché
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Als gevolg van de toenemende overheersing van nieuwe constructie 

methodes aan het begin van de twinstigste eeuw verdween poché. 

Modernisten minachtten poché om zijn inefficiëntie. In de jaren zeventig 

keerde poché terug in het werk van architecten als Michael Graves en Robert 

Venturi als figuratie wat onderdeel uitmaakte van de anti-modernistische 

agenda. De Amerikaanse architect Robert Venturi schreef in 1966 het 

boek Complexity and Contradiction in Architecture. Venturi was een van 

de eerste die de ‘of-of’ houding van het modernisme, welke ontstaan was 

uit de selectieve ‘less is more’ dogma, bekritiseerde. Venturi suggereerde 

dat de complexiteit en tegenstellingen aanvaard moesten worden om zo 

een rijkere architecture te creëren: ‘less is a bore’. Wanneer complexiteit en 

tegenstellingen zijn toegestaan, onstaat er een conflict dat effect heeft op 

de ruimte. Een van de gevolgen is een tussenruimte, welke door Venturi 

wordt geintroduceerd als ‘poché’. Deze ruimte is de restruimte tussen twee 

dominante vormen. Venturi schrijft verschillende kwaliteiten toe aan deze 

restruimte variërend van de conditionering van licht tot aan de functie als 

bufferzone.

Het poché gebruikt door Venturi en Graves versterkt traditionele ruimtelijke 

relaties tussen dienende en bediende ruimten. De overgebleven ruimte 

bevat de constructie, de opslag en de mechanische diensten.  Het gebruik 

van poché en figuratie door deze architecten bleef echter zowel te abstract 

als te traditioneel. De oorzaak hiervan kan gevonden worden in het 

ontwerpen in het platte vlak wat resulteerde in simplistische geëxtrudeerde 

figuren. Uiteindelijk resulteerde dit in het herhalen van klassieke vormen 

in een modernistische constructie methode, waardoor het bestaan van 

poché een ironie werd. 

Louis Kahn stond bekend om zijn interesse in de Schotse kastelen, waardoor 

hij het onderscheid tussen ‘dienende’ en ‘bediende’ ruimtes ontwikkelde. 

De wand speelt een belangrijke rol in het ontwerp en verwerft een groot 

deel van de plattegrond. Hoewel de belangrijkste activiteiten plaatsvinden 

in de grote centrale leefruimtes, zijn in de wand alle ondersteunende 

ruimtes genesteld waarin eigenlijk echt geleefd wordt. Het abstracte en 

labyrinte karakter van de wand maakt het onmogelijk om vanuit buiten de 

ongeloofelijk intense activeiten, onderhandelingen en samenzweringen 

waar te nemen die er plaatsvinden. De dikke wanden dienden vaak ook als 

verdediging tegen aanvallen van buitenaf. In sommige gevallen was het 

zelfs mogelijk om in de wand te schuilen, op zogenaamde ‘blinde vlekken’ 

voor de aanvallers. De kastelen waren een inspiratiebron bij latere werken 

van Kahn, zoals de Unitarain Church in Rochester en de Erdman Hall bij 

het Bryn Mawr College. Deze projecten en de afgebeelde projecten in het 

overzicht zijn te typeren als dienende poché.

In de meeste hedendaagse gebouwen, waarbij alle wanden nagenoeg 

dezelfde dikte hebben en de beide zijdes parallel aan elkaar zijn, is 

poché niet echt een ontwerp element. Hoogstens zien we een vorm van 

gereduceerde poché, waarbij een deel van het ontwerp speelt met 

de wanddikte voor de conditionering van licht zoals in het geval van Le 

Corbusier’s Chapel of Notre Dame du Haut in Ronchamp. Een uitzondering 

is Zumthor’s Bruder Klaus Chapel waarbij de constructietechniek, een 

wigwam van boomstammen in combinatie met aangestampte lagen van 

beton, bepalend is geweest voor het ontwerp en het massieve poché 

Als we het begrip poché wat abstracter bekijken, is het mogelijk om het 

bijvoorbeeld ook in OMA’s Casa da Musica terug te vinden. Er is een 

duidelijke scheiding tussen twee ruimtes met verschillende programma’s. 

Dit virtuele programma poché is een ruimtelijk en conceptueel resultaat 

als gevolg van een schijnbare rudimentaire herinnering aan de dikke muren 

van oude bouwwerken. Virtueel in dit geval verwijst naar de afwezigheid 

van écht massieve wanden welke uitgehold zijn. Het poché is in dit geval 

toegankelijk en bruikbaar. 

De minachting die modernisme gecreërd heeft richting het gebruik 

van poché leeft tot de dag van vandaag voort in de moderne idealen 

van continuïteit en transparantie. De verspilde ruimte van de barokke 

en neoklassieke architectuur als gevolg van constructief metselwerk is 

onhoudbaar geworden binnen een modern ethos. Desondanks is het 

niet altijd rechtvaardig om de ruimtes die resulteren uit het gebruik van 

poché - ingewikkelde, continue oppervlakkken, convexe vormen, en het 

bestaan van grote verscheidenheid aan conflicterende verlangens binnen 

een enkel lichaam - van bovenstaande kritiek te voorzien als gevolg van 

deze negatieve associatie. Naast de kwaliteiten die Venturi toeschrijft aan 

het gebruik van poché, geeft ook Aldo van Eyck het belang aan van de 

bemiddelende rol die tussenruimtes hebben. Volgens Van Eyck moeten we 

het gebruik van poché niet enkel als een nuttig middel in het ontwerpen 

van gebouwen zien, maar ook als een strategie in het ontwerpen op 

stedelijke schaal. In een tijd van conflicten en tegenstrijdigheden die er 

over de hele wereld zijn, zou poché een term moeten worden die zich 

niet beperkt tot het zwart kleuren van wanden in plattegronden, maar een 

strategie die bemiddelt.  
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Theaters

De ontdekking van het begrip poché vond plaats tijdens het onderzoeken 

van theaters, desondanks wordt het hier in tegengestelde volgorde 

besproken. De belangrijkste reden hiervoor is dat de uitleg van de term 

poché essentieel is om de aanwezigheid ervan in theaters te kunnen 

herkennen. In het ene project is dat eenvoudiger, door het waarnemen van 

conflicterende figuren wat figuratieve poché oplevert, dan in het andere 

project, waar er sprake is van virtuele poché welke zich op een abstract 

niveau manifesteert. 

Het amfitheater in Ephesus (Turkije, 300 BC) is een van de grootste en 

best  bewaard gebleven theaters in de wereld. Het theater biedt plek aan 

25.000 toeschouwers. Deze eerste vormen van theaters waren volledig 

buiten, er was enkel een afgesloten gebouw waar de acteurs zich konden 

omkleden. Dit gebouw vormde tevens de achtergrond van het podium. 

Het auditorium zelf, in relatie tot de omgeving bevat helemaal geen poché. 

Sterker nog de vorm van het auditorium reflecteert het oppervlak van de 

heuvel op welke het gelegen is. 

Het Teatro Olimpico in Vicenza (Italië, 1585) is een meesterwerk van de 

architecten Andrea Palladio en Vincenzo Scamozzi. In een gesloten ruimte 

die doet denken aan oude openluchttheaters heeft Palladio de illusie 

gewekt dat door de drie bogen de straten van Thebes te zien zijn. De 

zichtlijnen vanuit het publiek zijn open gelaten, de rest vormt poché en is 

dienende ruimte voor het toneelspel. 

Fig.16 Amfitheater in Ephesus, Turkije

Fig.17 Teatro Olimpico in Vicenza, Italië

Fig.18 Doorsnede/Plattegrond Ephesus Fig.19 Doorsnede/Plattegrond Teatro Olimpico
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De Royal Albert Hall (1871) in Londen is gebouwd om de visie van Prins 

Albert, het stimuleren van waardering voor kunst en wetenschap, te 

vervullen. Het ontwerp is geinspireerd op de Romeinse amfitheaters en 

biedt plaats aan 5.500 mensen.  De architecten Francis Fowke en Henry 

Y.D. Scott hebben alle dienende ruimtes in de schil rondom het grote 

auditorium geplaatst. Er is hier sprake van programmatisch poché. 

Daarnaast is het koepeldak aan de binnenzijde om akoestische redenen 

ook niet te ervaren, wat herkent zou kunnen worden als figuratieve poché., 

hoewel onbedoeld. 

Het National Theatre in Londen (1976), ontworpen door Denys Lasdun, 

beschikt over meerdere zalen en is geconcipieerd als een stedelijk 

landschap van met elkaar vebonden terrasen. Het gebouw, gezien als 

een typisch voorbeeld van het brutalisme, kent een verscheidenheid 

aan functies; van een boekenwinkel en archief tot restaurant en bars. 

Het gebouw is een van de eerste voorbeelden waarbij theaterzalen op 

deze schaal gecombineerd worden met andere functies. De theaterzaal 

in de context van het gebouw is een ‘box in een box’. Er is sprake van 

een programmatisch poché, waarbij de box een autonoom object in het 

gebouw is. Daarnaast treden er verschillende conflicten tussen interieur 

contouren op door een sterke afwisseling van dominatie tussen verticale 

en horizontale elementen. 

Uit deze beperkte selectie theaters, welke tevens een evolutie laten zien 

van het theaterontwerp, wordt al vrij snel duidelijk dat het programma van 

een theater zicht leent voor het gebruik van poché. De geslotenheid van 

het auditorium versus de openheid van de foyer. De theaterzaal wordt vaak 

als een autonoom object in het gebouw benaderd. De typerende vorm 

van de zaal, altijd hellend, vaak gedeeltelijk rond gaat een dialoog aan 

met de rest van het gebouw, welke vormgegeven wordt door stedelijke 

invloeden. Het is aan de architect om deze twee tegenstrijdige verlangens 

vorm te geven. Poché kan enkel als een middel hiervoor gezien worden. 

Op programmatische schaal is poché snel gerechtvaardigd, maar op een 

massieve schaal roept het veel controverse op. Een overvloedig gebruik 

van materiaal in een tijd waarin duurzaamheid een belangrijk aspect van 

het ontwerp is, valt niet te rechtvaardigen. Het combineren van moderne 

constructie principes met traditionele figuratieve vormen is daarvoor 

een oplossing, zoals Venturi en Graves aangaven, maar ook hier begeef 

je je op glad ijs in een modernistisch gedomineerde architectuurwereld. 

Fig.20 Royal Albert Hall in Londen, Engeland

Fig.21 National Theatre in Londen, Engeland

Fig.22 Doorsnede/Plattegrond Royal Albert Hall Fig.23 Doorsnede/Plattegrond National Theatre
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De strategie die Van Eyck voorstelt lijkt daarom een aanknopingspunt te 

bieden voor het ontwerpen van een tussenruimte. Een bemiddelende 

ruimte tussen verschillende functies. In het theater zou dit een ruimte 

tussen de foyer en het auditorium betekenen. Een ruimte waarin de twee 

karakters elkaar ontmoeten, in plaats van elkaar de ‘rug’ toe te keren. 
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Z u i d e r d o k k e n 
A n t w e r p e n

De locatie voor het project is gekozen op basis van de noodzaak voor een 

architectonische interventie. Er is een correlatie tussen de locatie specifieke 

problemen en het theoretische dilemma. De site is een verwaarloosde 

stedelijke ruimte in het zuiden van Antwerpen: de Zuiderdokken. Deze 

langgerekte openbare ruimte valt direct op wanneer men luchtfoto’s 

bekijkt van Antwerpen; een gat in het stedelijk plan. De Zuiderdokken 

waren vroeger onderdeel van de haven van Antwerpen. Aanvankelijk waren 

het er drie: het kooldok, het schippersdok en het steendok. De haven van 

Antwerpen verplaatste in de loop der jaren steeds meer activiteiten naar 

de groeiende haven in het noorden, simpelweg omdat hier meer ruimte 

was. De Zuiderdokken waren verouderd en te smal voor moderne en 

brede schepen. In 1696 werden de dokken gedempt en sindsdien is het 

resulterende plein, van grofweg achthonderd bij tachtig meter, in gebruik 

als gratis parkeergelegenheid. Daarnaast is er van tijd tot tijd plek voor 

grote evenementen zoals de Sinksenfoor. De resterende magazijnen zijn 

getransformeerd in woningen, café’s, restaurants en winkels.

Om de aantrekkelijkheid van dit gebied te verbeteren kan een voorbeeldig 

project van duurzaamheid een aanjager zijn. Daarnaast kan het gebouw 

het hele gebied als een progressief deel van de stad promoten. Met de 

komst van een heel nieuw woongebied, genaamd Nieuw Zuid, gaan er nog 

meer bezoekers komen. De Zuiderdokken liggen namelijk precies tussen 

Fig.25 Zuiderdokken ten opzichte van landmarks Antwerpen< Fig.24 Luchtfoto Zuiderdokken, Antwerpen (2012)



34

Fig.26
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het standscentrum en dit nieuwe gedeelte. Er wordt momenteel al gewerkt 

aan plannen voor parkeergarages in het noordelijke en zuiderlijke dok, het 

middelste dok blijft gespaard. Deze parkeergarages moeten de openbare 

ruimte vrij maken van auto’s en er plek geven aan ontspanning.

Het plein wordt gekenmerkt door zijn langwerpige verschijningsvorm. In 

combinatie met de lange boomrijen en de rechtlijnige bebouwingsgrens 

levert dit onevenaarbare zichtlijnen op. Daarnaast creëren deze 

eigenschappen een monumentaal karakter, wat versterkt wordt door 

de aangrenzende bebouwing. Dit soort zeldzame eigenschappen zijn 

belangrijk om te waarborgen in het ontwerp. 

De locatie heeft behoefte aan een publiek gebouw, welke kan omgaan met 

de publieke activiteiten die deze openbare ruimte met zich meebrengt. 

In de directe omgeving zijn er meerdere artistieke functies, zoals het 

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, het Fotomuseum en 

kleinere galeries. Er is daarom gekozen om een theater te ontwerpen. 

Het theater is een unieke typologie in zijn brede scala aan functies, niet 

alleen als een artistieke functie, maar ook als een openbare bijeenkomst 

plaats gecentreerd rondom voorstellingen en spektakel. Dit kan een relatie 

met het verleden bieden: een vertaling van de vroegere uitwisseling van 

goederen in de haven naar de uitwisseling van diensten, in de vorm van 

interactie en conversatie, in het theater.  

Fig.27 Zuiderdokken in gebruik als haven

Fig.28 Dwarsdoorsnede Zuiderdokken met de intact gebleven stuwwanden
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Fig.29
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Fig.30
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Fig.31
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Fig.32
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Programma

Het programma van een theater is opgebouwd uit drie belangrijke functies; 

de foyer, de dienende ruimtes - om de voorstelling mogelijk te maken - 

en het auditorium. In de meeste theaters is deze driedeling duidelijk te 

herkennen in de plattegrond. Om functionele en formele eisen wel te 

verstaan. Het auditorium, waar de voorstelling te bewonderen is, is een 

afgesloten box zonder directe relaties met de foyer, behalve het toegang 

verlenen tot die ruimte. Er is sprake van een programmatisch poché. In 

bovenstaand diagram zijn de belangrijkste onderdelen van de drie functies 

te zien. De driedeling is een abstracte vertaling van de indeling van het 

theater. Ondanks dat theater design in continue ontwikkeling is richt deze 

zicht niet op het doorbreken van deze ‘zwarte massa’, in plaats daarvan 

is er aandacht voor het voldoen aan de steeds veranderende eisen met 

betrekking tot vochtigheid, temperatuur, akoestiek, luchtverversing, etc. 

Bij het bezoeken van een voorstelling  ben je onderheving aan het de 

verschillende karakters van de foyer en het auditorium, respectievelijk 

openheid en geslotenheid. Zelfs gedurende een voorstelling, in de 

Fig.33 Abstracte vertaling van het programma van het theater
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pauze, ga je heel even de zaal uit om er vervolgens weer in te gaan. Is 

het mogelijk om een semi-publieke ruimte te creëren als een mediator 

tussen deze tegenover elkaar staande karakters? Een plek die context 

geeft, voor zowel de voorstelling als de architectuur. Iets, waar we iets van 

allebei kunnen ervaren. Tegelijkertijd. De gewenste verwevenheid wordt 

in bovenstaand diagram weergegeven. Het doel is om een omgeving te 

ontwerpen waarin zowel de voorstelling als de realiteit te ervaren zijn. Een 

ruimte waarin de zaal en haar context te zien zijn. Deze ‘tussenruimte’ is 

gevonden in het - bredere - gebruik van de trappen van het auditorium. 

Deze zullen niet enkel als toegang tot de zitplaatsen dienen, maar ook als 

ruimte voor interactie. Daarnaast kan het auditorium zich ontdoen van zijn 

eendimensionale karakter, die ontstaat door zijn vormgeving en de relatie 

tussen artiest en publiek.

Fig.34 Nieuw voorstel voor het programma van het theater
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Materiaal

De materiaalkeuze speelt een essentieel onderdeel in het ontwerpproces. 

Na de gelegde relaties tussen poché en theaters vroeg ik mijzelf af met welk 

materiaal een dergelijke massiviteit hedendaags nog gerechtvaardigd zou 

zijn. Een cruciale vraag in een afstudeerstudio gericht op duurzaamheid. 

De grootste impact die een gebouw heeft op het milieu bestaat uit de 

productie van de materialen waaruit het gemaakt is. Deze spelen namelijk al 

een rol voordat er ook maar één duurzame installatie aan te pas is gekomen. 

Het materiaal moet zo duurzaam, het liefst biologisch afbreekbaar, 

zijn dat de hoeveelheid die ervan gebruik wordt geen rol speelt. De 

massiviteit kan ook een gevolg zijn van de ontbrekende draagkracht van 

het materiaal. BioFoam is zo’n materiaal. Het materiaal is vergelijkbaar 

met EPS wat gemaakt wordt uit ruwe olie, ofwel polystyreen. De ‘parels’ 

die de grondstof voor EPS vormen worden bij Biofoam gemaakt van het 

organische materiaal PLA (poly lactic acid, oftewel meervoudig melkzuur) 

dat we kennen van de biologisch afbreekbare bekers en borden. Hoewel 

nog niet voldoende doorontwikkeld om nu constructief toe te passen, 

biedt dit EPS van organische oorsprong veelbelovende perspectieven 

voor de toekomstige ontwikkeling een duurzaam, modulair en lichtgewicht 

bouwsysteem op basis van Biofoam-EPS. Naast de gebruikelijke ‘end-of-

life’ verwerking door recycling, kan Biofoam ook gecomposteerd worden, 

aangezien het volledig vrij van chemisch afval is. Aangezien het product 

nog niet volledig ontwikkeld is, is er voor gekozen om in het project te 

kiezen voor het bouwen met EPS. Niettemin is de achterliggende gedachte 

wel dat dit product ooit vervangen kan worden door een gelijkwaardige 

biologisch afbreekbare versie. Ondanks dat de productie van EPS niet erg 

milieuvriendelijk is, is het gebruik van EPS dat wel. EPS is één van de meest 

onderschatte materialen van deze tijd. Niet alleen vanwege de uitstekende 

verwerkbaarheid en eenvoud om verschillende vormen aan te brengen, 

maar zeker ook vanwege de uitstekende intrinsieke eigenschappen. 

Het materiaal is licht, sterk, flexibel, isolerend, duurzaam en uitstekend 

recyclebaar. Vooral de constructieve sterkte van EPS wordt over het 

algemeen zwaar onderschat. Met één vinger is er namelijk blijvend een gat 

in te drukken. Met een hele hand is dat al veel moeilijker en in combinatie 

met de juiste afwerking is het een uitstekend bouwmateriaal. Voordeel is 

zelfs dat door bouwen met EPS integraal de isolatie voor warmte en geluid 

voorzien is tot een niveau dat verder gaat dan de eisen in de regelgeving.

In de huidige bouwwereld wordt al veel gebruik gemaakt van EPS; zowel 

puur als isolatie en ook als verloren bekisting in betonvloeren. Deze laatste 

BIOFOAM
FINAL PRODUCT

COMPOST

NEW CYCLE

START OF CYCLEEND OF CYCLE

VEGETABLE
WASTE

GROUND
VEGETABLE
WASTE

MICRO-PEARLS
BIOFOAM
PEARLS

PRODUCTION PROCESS
BIOFOAM

Fig.35 Productieproces BioFoam Fig.36 Prototype Foam paviljoen, René van Zuuk
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toepassing geeft al aan dat het heel sterk en vormvast is onder hoge 

belasting.

EPS combineert de twee meest essentiele eigenschappen van een 

bouwmateriaal; sterkte en isolatie. Het materiaal is goed te bewerken 

met een CNC draadsnijder. Met hoge snelheid kunnen 3D objecten 

gesneden worden uit grote blokken EPS. Door deze objecten af te 

werken met bijvoorbeeld een hotspray coating onstaat er een sterke 

sandwichconstructie, welke naast de eerdere twee eigenschappen nu ook 

weersbestendig is. De Nederlandse architect René van Zuuk is al enige tijd 

met deze techniek aan het experimenten en heeft recentelijk zijn eerste 

paviljoen opgeleverd (Fig.36). 

Gedurende het ontwerpproces werd het al vrij snel duidelijk dat 

het ontwerpen van een theater toch andere eisen stelt, met name 

constructief. De uitdaging in het ontwerpen van een theater zit in de grote 

overspanningen die gemaakt moeten worden om een open plattegrond 

te krijgen voor het auditorium. De experimentele projecten met EPS 

richten zich veelal op kleinschalige gebouwen. Een onderzoeksteam van 

de universiteit in Singapore heeft echter een overspanning van veertien 

meter gemaakt en is nu met een prototype bezig voor een overspanning 

van vierentwintig meter (Fig.37). Geoptimaliseerde, gekromde vormen 

bieden constructieve mogelijkheden tot grotere overspanningen.

Fig.37 Cloud Arch, NUS
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Fig.38 Diagram bogen
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Kettinglijnboog

Om de overspanning van de boog te optimaliseren is er voor gekozen 

om gebruik te maken van de kettinglijn. Dit is een bijzondere boogvorm 

gebaseerd op de vorm die een ketting aanneemt wanneer deze aan de 

uiteinden wordt opgehangen. Door de hangende ketting om te keren 

tot een staande boog met dezelfde vorm ontstaat een constructie waarin 

de gelijkmatig verdeelde krachten als enkel drukkracht door de hartlijn 

van de constructie worden geleid. Buigings- of trekkracht treden dus 

niet op. Deze boogvorm is gunstig voor de eigenschappen van het EPS, 

want het materiaal heeft een relatief hoge druksterkte, maar is nauwelijks 

bestand tegen trek- of buigingskrachten. De boog wordt opgebouwd 

uit driedimensionaal gesneden EPS blokken, welke door middel van 

een speciale lijm onlosmakelijk met elkaar verbonden kunnen worden. 

Vanwege de grote overspanningen is er voor gekozen om een composiet 

te creëren. Het EPS functioneert daardoor naast isolatiemateriaal ook als 

bekisting en werkt samen met het beton als een zelfdragende composiet. 

De boog vormt zowel de wand als het dak; er is een doorlopend oppervlak 

dat weersbestendig is en isoleert. De dikte van de boog kan gebruikt 

Fig.39 Opbouw boog uit driedimensionaal gesneden blokken Fig.40 Spuitbeton op EPS

worden voor de opname van elektra, leidingen en andere voorzieningen. 

Een serie van deze bogen, welke overelkaar geschoven worden, creëren 

een gewelfde ruimte. De verschillende bogen worden zo gepositioneerd 

ten opzichte van elkaar dat er interessante ‘doorkijkjes’ onstaan en de 

bogen recht doen aan de functie van de desbetreffende ruimte. Het licht 

kan tussen de verspringende bogen het gebouw binnen vallen. Door 

zowel bogen voor het interieur als het exterieur te creëren, ontstaan er 

interessante tussenruimtes.
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Stedelijke inbedding

Naast de inbreng van het theater programma en het materiaal is het 

ontwerp ook beinvloed door de stedelijke inbedding. Het monumentale 

karakter van het plein en de aangrenzende bebouwing is behouden in 

het ontwerp. Er is gekozen om binnen de oorspronkelijke contouren van 

de drie dokken een invulling te geven aan de openbare ruimte. Door dit 

bewust binnen deze contouren te doen, zal er ook in de toekomst een 

herinnering blijven aan wat er ooit was. Om het gebouw onderdeel te 

laten zijn van de nieuwe stedelijke invulling is het ontworpen vanuit een 

patroon dat zich over het gehele park uitstrekt. De lijnen zijn hart op hart 

zes meter uit elkaar geplaatst om te verzekeren dat de bogen niet te 

breed worden. Dit zou namelijk problemen opleveren met de maximale 

afmetingen van de EPS blokken. Daarnaast zouden te brede bogen ook de 

lichtinval beperken. De bogen zijn stapsgewijs vijf graden gedraaid tot een 

maximum van 35 graden, wat resulteert in een patroon van verlopende 

stroken. Deze stroken worden plaatselijk opgetild en/of naar beneden 

geduwd om een landschap te creëren. Onder deze stroken ontstaat de 

ruimte voor het theater. Het gebouw is onlosmakelijk geintegreerd met 

het park. Wanneer men het gebouw binnenkomt, valt het direct op dat de 

bogen in de diepte ‘weg lopen’. Dit moet een aantrekkingskracht op een 

verdere expeditie in het gebouw opleveren. 

Voor het noordelijk en zuiderlijk gelegen dok is hetzelfde patroon van 

toepassing. Om het eenzijdige pad in de lengte te doorbreken zijn er hier 

verbindingen gemaakt tussen de lijnen wat verhoogde ruimtes voor groen 

oplevert. Het pad wat zo ontstaat geeft een grote verscheidenheid aan 

teruggelegen plekken om te zitten. Niettemin blijven de kenmerkende 

zichtlijnen behouden gedurende de omzwervingen. 
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Fig.41 Concept stedelijke inbedding



50

S t e d e n b o u w k u n d i g  p l a n
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Fig.42 Stedenbouwkundig plan
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D o o r s n e d e
In de perspectivische doorsnede valt het gebouw het best te begrijpen. 

Je krijgt een idee van de vorm en richting van de bogen en de ruimte 

tussen de binnenste en buitenste bogen. Door de twee zijdes van de boog 

een hoogteverschil te geven, krijgt het gebouw meer vorm en doet het 

meer recht aan de functies die zich erin bevinden. De hoogte die nodig is 

voor de toneeltoren is niet nodig voor de artiesten foyer bijvoorbeeld. De 

richting van de bogen zijn gebaseerd op interessante uitzichten, oftewel 

de relatie met buiten, en functionele eisen voor de functies, oftewel de 

relatie met binnen. 

Fig.42 Functie doorsnede
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Fig.43 Perspectivische doorsnedeFig.42 Functie doorsnede
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P l a t t e g r o n d e n
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D e t a i l s

De vloeiende strook waaruit de boog ontstaat bestaat technisch gezien 

uit twee ‘losse’ onderdelen: de boog en het glooiende landschap buiten. 

Er wordt een staalplaat langs de rand van de vloer bevestigt met diepe 

schroeven in de kanalen. De voet van de boog met ingefreesde opening 

wordt op deze staalplaat bevestigd en onlosmakelijk op de isolatie(kanaal)

plaatvloer gelijmd. Driedimensionaal gesneden EPS platen maken het 

glooiende landschap buiten mogelijk. Het EPS functioneert nu als een 

bekisting voor het spuitbeton. In de fabriek kunnen de EPS blokken 

al voorzien zijn van draadgaas om een dragend oppervlak te creëren. 

Je kunt een (dubbel) gekromd oppervlak natuurlijk niet wapenen met 

geprefabriceerde gepuntlaste wapeningsnetten. Constructief gezien is 

het in pricipe mogelijk om gebruik te maken van drukboogwerking, zodat 

wapeningsstaven overbodig zijn. Staal-, glas-, of carbonvezels kunnen in 

dit geval geringe spanningen opnemen. Daarnaast is het mogelijk om 

met losse wapeningsstaven de krommingen te volgen. Er is gekozen voor 

een hybride concept (vezels gecombineerd met staven) waarin dunnere 

staven voldoende zijn, waardoor veel krommingen op de bouw te buigen 

zijn. Vervolgens kan er met behulp van een hoogwerker over de bekisting 

gespoten worden. Het voordeel daarbij is dat er geen extra belasting op 

de bekisting komt te staan, zodat hij minder sterk hoeft te zijn. Tevens kan 

in meerdere lagen worden gewerkt, waarbij de eerste laag bijdraagt in 

de bekisting voor de volgende lagen. Om de uitdrogingskrimp beter op 

te vangen wordt gebruikgemaakt van (staal)vezels. Deze vezels worden 

mee verpompt in de mortel. De composiete constructie wordt zowel aan 

de buiten- als binnenkant voorzien van een EPDM-polymeer hotspray, dit 

kunststof, in de kleur wit maakt het gebouw waterdicht en geeft het een 

monolitische uitstraling.

Fig.52 Detail aansluiting voet boog
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De serie bogen vormen pas een stabiele constructie wanneer ze aan elkaar 

verbonden zijn. Op deze manier kunnen ze gezamenlijk weerstand bieden 

aan windbelastig. De bogen overlappen over een breedte van 500mm. 

Hiertussen bevindt zich glas om het gebouw waterdicht te maken, maar de 

lichtinval te behouden. Mede hierom is het van belang dat de bogen niet 

afzonderlijk van elkaar bewegen, want dat zou tot het breken van het glas 

leiden. Na het opstapelen van de EPS blokken tot een boog* wordt er een 

rond gewalste stalen profiel aan de onderzijde van de ene boog en aan 

de bovenzijde van de andere boog geplaatst. Rond gewalste stalen strips 

worden plaatselijk geplaatst in ingefreesde openingen in de EPS blokken. 

Door middel van een schroefdraad worden de stalen strip en het stalen 

profiel met aangelaste strip aan elkaar verbonden en klemmen zo de boog 

in. Stalen kokerprofielen maken verbindingen tussen de twee liggers. Het 

aanbrengen van de wapening en het spuitbeton gebeurd pas na deze 

fase, zodat de ligger mooi kan worden weggewerkt. Het glas is ingeklemd 

tussen twee hoekprofielen, die op de verlengde strip van de ligger zijn 

gelast. De constructie blijft op deze manier droog en het glas is eenvoudig 

te vervangen wanneer nodig.  

* Het stapelen van de EPS blokken zal om materieel redenen waarschijnlijk in de 

fabriek gedaan worden, zodat er op locatie niet allerlei hulpconstructies nodig zijn. 

In de fabriek kunnen twee halve bogen, liggend op de zijkant, gemaakt worden. 

Deze halve bogen kunnen na transport met een hoogwerker tegen elkaar geplaatst 

worden en zo één geheel vormen.

Fig.52 Detail aansluiting voet boog

Fig.53 Detail koppeling bogen
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Te c h n i s c h e  d o o r s n e d e
In de technische doorsnede is te zien hoe de tribune, het balkon en de 

foyer vloer constructief ondersteund worden. 

De tribune is opgebouwd uit kanaalplaatvloeren, die op getrapt 

gemetselde wanden liggen. Er bevinden zich drie van deze wanden over 

de breedte van de tribune. De buitenste gedeeltes van de tribunes zijn 

uitkragend. Op de kanaalplaatvloeren worden kistjes getimmerd en een 

dekvloer gestort. Aan de onderzijde is een verlaagd plafond gehangen, 

die voorzien is van isolatie.

Het balkon is opgebouwd uit drie op maat gemaakte liggers, die 

ondersteund worden door een stalen kolom, een betonnen wand en een 

stalen ligger aan de voorzijde. Deze ligger is onderdeel van een stalen 

portaal, die is opgenomen in één van de interieur bogen. De vloer van het 

balkon wordt tussen de liggers in het werk gestort. 

De foyer vloer wordt ondersteund door dragende wandschijven van beton.
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D e  r u i m e  e n t r e e ,  g e b a a d  i n 
z o n l i c h t ,  v e r d e e l d  d e  b e z o e k e r s 

n a a r  h e t  r e s t a u r a n t  o f  d e 
c e n t r a l e  f o y e r .  D e  t i c k e t  b o x  i s 
o p g e n o m e n  i n  e e n  u i t n o d i g e n d 

s c u l p t u r a a l  e l e m e n t . 

Fig.55 Impressie entree 
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Fig.55 Impressie entree 
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D e  b o g e n  i n  d e  c e n t r a l e  f o y e r 
o p e n e n  z i c h  n a a r  h e t  p a r k  t o e 
o m  u i t z i c h t  t e  b i e d e n  a a n  d e 

b e z o e k e r s . 

Fig.56 Impressie foyer 
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Fig.56 Impressie foyer 
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B i j  d e  e n t r e e  v a n  h e t  a u d i t o r i u m 
i s  d i r e c t  h e t  s p e e l s e  k a r a k t e r 

v a n  d e  t u s s e n r u i m t e  t e  e r v a r e n . 
M e t e e n  z i t t e n  i s  n i e t  v e r p l i c h t , 
e v e n  v a n  h e t  u i t z i c h t  g e n i e t e n 

k a n  o o k  n o g .

Fig.57 Impressie auditorium 
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Fig.57 Impressie auditorium 
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D e  z i c h t  v a n a f  h e t  b a l k o n 
r i c h t  z i c h  n i e t  a l l e e n  o p  d e 

v o o r s t e l l i n g ,  m a a r  o o k  o p  d e 
i n d r u k w e k k e n d e  b o g e n  d i e 
o v e r  e l k a a r  h e e n  s c h i e t e n . 

D e  g e ï n t e g r e e r d e  v e r l i c h t i n g 
v e r s t e r k t  d e  r i c h t i n g  v a n  d e 

b o g e n .

Fig.58 Impressie balkon 
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Fig.58 Impressie balkon 
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H e t  v o l l e d i g e  a u d i t o r i u m ,  m e t 
4 4 7  p l a a t s e n ,  v a n a f  h e t  t o n e e l 

b e k e k e n . 

Fig.59 Impressie auditorium 
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Fig.59 Impressie auditorium 
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D e  t r a p p e n f o y e r  b i e d t  p l a a t s 
a a n  c o n v e r s a t i e  i n  d e  d i r e c t e 
c o n t e x t  v a n  d e  v o o r s t e l l i n g 
e n  d e  s t a d .  O p  d e  t r a p  z i j n 
z i t v l a k k e n  g e c r e ë e r d ,  d i e 

u i t z i c h t  b i e d e n  o p  h e t  p a r k .

Fig.60 Impressie trappen foyer 
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Fig.60 Impressie trappen foyer 
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D e  a r t i e s t e n  f o y e r  i s  e e n  v r i j e 
r u i m t e ,  o m  t e  o e f e n e n ,  t e 

v e r g a d e r e n  o f  t e  o n t s p a n n e n .

Fig.61 Impressie artiesten foyer 
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Fig.61 Impressie artiesten foyer 
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D e  e n t r e e  e n  h e t  r e s t a u r a n t 
r i c h t e n  z i c h  o p  h e t  p l e i n .  D e 

g l a s  f a ç a d e  h e e f t  g r o t e  d e u r e n 
d i e  v o l l e d i g  g e o p e n d  k u n n e n 
w o r d e n  t i j d e n s  e v e n e m e n t e n 
o m  z o  h e t  p u b l i e k e  p l e i n  t e 

v e r l e n g e n .

Fig.62 Impressie exterieur entree 
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Fig.62 Impressie exterieur entree 
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V i a  o m z w e r v i n g e n  r o n d  h e t 
g e b o u w  k o m  j e  o o k  b i n n e n .

Fig.63 Impressie zij entree 
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Fig.63 Impressie zij entree 
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D e  s h o w c a s e  b i e d t  r u i m t e  a a n 
g r o t e  s c u l p t u r e n ,  d i e  v a n a f  v e r 
t e  b e w o n d e r e n  z i j n  a c h t e r  h e t 

g e v e l  p a t r o o n .  M i s s c h i e n  v a n g 
j e  a a n  d e z e  k a n t  o o k  n o g  w e l 

e e n  g l i m p  o p  v a n  e e n  o e f e n e n d e 
a r t i e s t .

Fig.64 Impressie exterieur showcase 
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Fig.64 Impressie exterieur showcase 
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D e  v e r z o n k e n  r u i m t e  r i c h t i n g 
h e t  g e b o u w  i s  e r  o m  t e  z i t t e n  e n 

r i c h t i n g  h e t  p a r k  t e  k i j k e n .

Fig.65 Impressie exterieur verzonken maaiveld 
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Fig.65 Impressie exterieur verzonken maaiveld 
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D e e l  4

R e f l e c t i e
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C o n c l u s i e

Het materiaal foam (EPS) is één van de meest onderschatte materialen 

van deze tijd. Niet alleen vanwege de uitstekende verwerkbaarheid 

en eenvoud om verschillende vormen aan te brengen, maar zeker ook 

vanwege de uitstekende intrinsieke eigenschappen. Het materiaal is licht, 

sterk, flexibel, isolerend, duurzaam en uitstekend recyclebaar. Vooral de 

constructieve sterkte van EPS wordt over het algemeen zwaar onderschat. 

Wanneer het materiaal in combinatie met een ander materiaal gebruikt 

wordt, als een composiet, is er veel mogelijk. Zeker wanneer je het enkel 

op drukspanning belast. Met de positieve toekomstperspectieven van 

BioFoam is het dus belangrijk dat architecten al aan de slag gaan met de 

ontwerpprincipes van een dergelijk materiaal.

Het ontwerp dient te voldoen aan de centrale vraag: Hoe creëer je een theater 

van foam in een verwaarloosde openbare ruimte, die een voorbeeldig 

project voor het bouwen met foam kan zijn? Tot op zeker hoogte kan ik de 

vraag beantwoorden met het ontwerp resultaat. Echter, moest ik toch nog 

veel terug grijpen op bestaande constructieve principes om bijvoorbeeld 

vloeren te maken. Overspanningen zijn geen enkel probleem. Het zou om 

die reden een uitstekend materiaal zijn voor kleinschalige projecten. In dit 

soort projecten zou het materiaal ook nog meer van zijn eigenschappen 

kunnen laten zien, zoals de makkelijke aanpasbaarheid. Het ontwerpen 

van een theater is op zichzelf al een complexe opgave, om dit geheel 

van foam te maken onmogelijk. Desondanks denk ik dat het gebouw 

zichzelf wel kan manifesteren als voorbeeldig project van het gebruik 

van foam. De schaal waarop het materiaal ingezet is, is vernieuwend. 

Daarnaast is het ruimtelijke programma van theaters bevraagd en is het 

ontwerp een manifest geworden voor het creëren van tussenruimtes. Een 

programmatisch poché, die zowel het auditorium als de voorstelling in een 

context plaatst, van respectievelijk het gebouw en de stad. 
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