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AFSTUDEERVERSLAG 1989 

onderwerpen: 

- project rondom CINEAC bioscoop 
- tankstation voor R.l.B.A. GASSTOP prijsvraag 
- drive-through hamburger restaurant 
- parkeergarage 

Peter Scott Cue 205872 



Voorwoord 

Om architectuur serieus in beschouwing te nemen, is het van belang de taal, de 
media van dit fenomeen eigen te maken. De geschiedenis van de bouwkunst is 
daarbij een onuitputtelijke bron die eindeloos inspiratie levert. 

Het blijft echter de bedoeling deze inspiratie zo te interpreteren dat de 
verschillende ingangswegen naar het indelen van de ruimte om ons heen, 
onderzocht worden. J uist door deze interpretaties te bespreken met anderen wordt 
de architectuur een boeiend en levendig spel. 

In mijn afstudeerwerk heb ik ~ij niet alleen door deze gedachte laten leiden. Ile 
wilde ook tot een gepresenteerd eindresultaat komen, waarmee ik anderen kon 
overtuigen van het " bouwkundig " verantwoorde werk. 

Omdat hiervoor ik geen geschikt afstudeeronderwerp kon kiezen, ben ik 
begonnen met kleinere projecten zodat ik vanzelf het afstuderen zou inrollen. 
Hierbij heb ik enorm veel verschillende ingangswegen gebruikt en ik heb daar 
veel van geleerd. 

Daarvoor wil ik de mensen bedanken die mij op weg geholpen hebben. Vooral 
wil ik de leden van mijn examencommissie bedanken: 

- Apon, prof. D.C., arch. HBO. 
- Kerssemakers, ir. A.J. 
- Zeijl, ir. G.A.C. 

Ook wil ik de heren van de studentenwerkplaats speciaal bedanken. 



Het afstudeerverslag van Peter Scott Cue bestaat uit vier onderwerpen: 
1 Project rondom CINEAC bioscoop 
2 Tank station voor de R.l.B.A. GASSTOP prijsvraag 
3 Drive-through hamburger restaurant 
4 Parkeergarage 

Al deze onderwerpen zijn uitgewerkt als architectonische objecten, waarbij 
rekening gehouden wordt met de omgeving waarin die geplaatst zijn. Dit is 
uitgebeeld in tekeningen, foto's en dia·s. maquettes. 

De toelichting hierover was tijdens de tussen/eindcolloquia en is in dit verslag 
terug te vinden. 

De onderwerpen worden in dezelfde chronologische volgorde als hierboven aan 
de orde gebracht. 



project rondom CINEAC bioscoop 
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1 Project rondom CINEAC bioscoop 

Dit project werd uitgegeven als T-9 project in groepsverband met andere 
studenten die ook het afstuderen opstartten. Het algemene thema van dit project 
was " LICHT EN ARCHITECTUUR ", waarbij Duiker's bioscoop CINEAC in 
Amsterdam als lijdend voorwerp gebruikt werd. Door middel van literatuur/case 
studies, discussies binnen de groep is ieder tot een eigen ontwerp gekomen. Het 
werd opgestart met het vormen van een persoonlijke karikaturale beeldvorming 
over het algemene thema "LICHT EN ARCHITECTUUR". 

Ik heb dit uitgedrukt in een sculptuur/maquette, dat een hoogspanningsmast 
voorstelt, waaronder een stalen huisje is gezet. De hoogspanningsmast staat als 
symbool voor kracht, de hedendaagse kracht die licht als krachtbron een beetje 
heeft verdrongen. De meest directe interpretatie hiervan is de gloeilamp. Licht van 
de zon als krachtbron, de natuurlijke vorm van kracht versus gloeilamplicht van 
de electriciteitscentale. De hoogspanningsmast als object zie ik ook als een 
totempaal, standbeeld, waaraan een monumentale betekenis ontleend wordt. Deze 

--dwingt een zekere respect bij ons af, omdat het ding hoogspanning transporteert 
-· wa£een -zekere veligheid eist. Er wordt ruimte gecreeerd en opgeofferd voor dit 
transport dat dwars door elke omgeving danst. 

Er mag binnen een bepaalde afstand van de hoogspanningskabels en masten niet 
gebouwd warden, ofwel de gebouwde omgeving moet er voor wijken. Juist door 
wel in de " gevaar-marge " een huisje neer te zetten probeer ik hiermee extra 
respect af te dwingen voor de hoogspanningsmast als object. Hier komt nog bij 
dat het huisje van staal gemaakt is. Aan het wonen wordt nu een kunstmatige, 
sensationele lading gegeven, welke gepaard gaat met gevaar en spanning. Hiema 
volgt een tekst die gescbreven is als toelichting op de gemaakte maquette in 
verband met het thema - LICHT EN ARCHITECTUUR ". 



Toelichting op de hoogspanningsmast in verband met het thema " LICHT EN 
ARCHITECTUUR" 

Er zijn talloze karikaturen uit te beelden, afgeleid van licbt en de gebouwde omgeving. Zo kan 
licbt verdeeld worden in categorieen: 

1 Zonlicbt 
2 Licht als levenskracbt 
3 Kunstlicbt 

De gebouwde omgeving is te verdelen in van groot naar klein, de verschillende functies. Een 
goede karikatuur probeen al deze details te omvatten met een simpel gebaar. Ik heb dit simpele 
gebaar meer als een van de vele persoonlijke fascinaties gezien, waardoor ik zelf vind dat ik 
niet volledig aan de opdracht voldoe. Desondanks hoop ik toch hiemaar te werken tijdens de 
verdere uitwerking van het project. 

Het licht als weerlicht bij onweer boeit mij ecbt wanneer bet donker is. Door snelle scbokkende 
licbtflitsen worden we in kone intervallen bewust van de omgeving. Deze lichtflitsen komen 
onverwacht op waardoor bet scbouwspel nog spannender wordt. 

Deze spanning is niet alleen te zien, bet is ook te boren en te voelen. Er zijn dooderslagen, 
regenbuien en stormen, de luchtdruk is boger, er is veel wind. Onweer wonk opgewekt door 
bele boge spanningsverschillen in de lucbt Door mijn fascinatie voor onweer probeer ik deze 
kunstmatig weer te geven in de vorm van een hoogspanningsmast. De sensatie hiervan wordt 
door bet stalen huisje weergeven. Daar binnenin is het gevaarlijk, er is konsluiring. zoemende 
en sissende, flitsende geluiden van boogspanning. Er stijgen dampen op van de grond, 
electrische schokken en tintelingen trekken via je benen naar je licbaam waarbij er kans is op 
dodelijk afloop. Het is er ecbt gevaarlijk om binnen te gaan. Eindelijk gebemt er eens wat bij 
ons thuis! 

In mijn eerste opdracht heb ik licht afgebeeld als iets kunstinalig:s.. 5en5ationeel 
gevaarlijk, geladen met spanning en verrassing. Naar aanleiding h:cvan hebben 
de begeleiders een scenario geschreven waarin een voorstel werd gedaan hoe 
verder een ontwerp rondom de CINEAC af te maken. Uiteraard we'd hierin ook 
de aspecten sensatie en gevaar duidelijk naar voren gebracht. Deze aspekten leken 
hen goed te realiseren in een ontwerp van een discotheek in, op. ooder, naast of 
in de plaats van de huidige CINEAC. 
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Hier volgt het scenario van een van de begeleiders: 

Het huis onder een hoogspanningsmast roept bij de spreker een fascinerende verwarring op; 
het bijna architypische huis dient zich aan als vrijwillige gevangene van de techniek, de 
hoogspanningsmast. Waar in Kazuo Shinohara's huis" Under High Voltage" nog duidelijk 
een dreiging van de hoogspanningsdraden voelbaar is in bet huis, wordt bier bet architypische 
huis onafhankelijk als in een huis onder de hoogspanningsmast geplaatst Gaf de blokhut in 
Walter de Maria's " Lightning Field " nog enige bescherming aan de op eigen risico aanwezige 
toeschouwer, bier komt het metalen huis bijna letterlijk onder hoogspanning te staan. De 
dreiging schuilt nu niet meer in de ongezonde vochtige bodem, het huis heeft immers geen 
vloer, maar bet gevaar komt van boven. 

Het is de belevenis van het onweer met haar plotsenlinge bliksemflitsen die de maker fascineert; 
de bliksemflitsen maken de ruimte pas echt voelbaar.De sen.sarie van het voelen en horen van 
dit immaterieele natuurverschijnsel is vol gevaar aan de orde. De gewaarwording wordt ecbter 
niet vertaald in bet omgaan met het immaterieele. zoals de prachtige enscenering van bet 
licbtspel in bet Olympische Stadion door Alben Speer. maar in een kunstmatig nabootsen van 
het gevaar door middel van een hoogspanningsmast. al dan niet uit vrees voor bet ontwerpen 
van bet niets. Juist op het moment clat de energie de ovc:rband dreigt te krijgen trekt de 
architectuur alles naar zich toe: de naruur woo::it naar zijn band gezet. 

Wordt in Toyo Ito's "Tower of Winds " nog een dnidclijke dialectiek met de natuur 
aangegaan, ( de gedaante van de toren kan door mens en nanmr be'invloed worden ) in zijn 
ontwerp voor een cafe-restaurant " Nomad " wordt bet genot van bet eten verrijkt met het 
kunstmatig scheppen van een natuurlijke sfeer. Deze kunstmatigheid wordt tot het uiterste 
gedreven in Roxy's " Radio City Music Hall ", waar geheel de natuur kunstmatig opgewekt en 
bedwongen wordt als zou een clag Roxy gelijk zijn aan een maand verblijven op het platteland. 
Dag en nacht cyclussen worden gereduceerd en geYntensiviseerd terwijl koelte en lacbgas, iets 
dat zijn advocaten hem stellig afraadden, de kunsttnatige sfeer moeten vergroten. Vol 
optimisme wordt de werkelijkheid uitgedaagd. Het onmogelijke wordt tot strategie; 
Architectuur als een opwindende aangelegenheid niet geheel vrij van gevaar. 

De architect die altijd getracht heeft spanningen te ontladen en tegenstellingen te verzoenen, 
wordt nu juist gevraagd op zoek te gaan naar de grenzen en een reis vol gevaren en ontberingen . 
te ondernemen. De architect als entertainer die ons tegen beter weten in in verleiding brengt toe 
te geven aan bet gevaar, aan bet genot van de dreiging. 

Zo is het de fantastische techniek die de vrije val van Oti's lift vlak boven de grond tot stilstand 
brengt en zo wordt op Coney Island het gevaar van een op gezene tijden aangestoken gebouw 
door 4000 recruten bedwongen. Het gevaar wordt uitgedaagd en overwonnen, want waar 
dreiging is is hoop. 

Juist de CINEAC als doos waarin schijn en werkelijkheid op het filmscherm door elkaar 
spelen, lijkt een geweldige uitdaging om het gevaar te ensceneren. 

De architect als entertainer balanceert op de rand van de dansvloer waarvoor misschien binnen 
het denken van de modernen het dak kan worden gebruikt, met het script in zijn hand en 
luisterend via zijn koptelefoon naar Madonna's" Material World" onder het genot van een 
videoclip met op de achtergrond de bruisende metropool. 

Deze enscenering, de lokroep~van de vuurtoren, dient echter zo overtuigend te zijn dat het de 
werkelijkheid kan binnendringen en kan verleiden. Ernst schijnt eerder te zijn geboden dan 
ironie. 

Building frama 11tt silhoumed by mi~ilamps. Lighting by mini lamps and neon lights. Lighling by flood lights, mini lamps and neon lights. 



- Radio City Music Hall: the sun never sets. 
Wonen TABK l ln8 
Kazao Shinohara blz. 110. 

- Rem Koolhaas Delerious New York ( Otis ) 
- Toyo Ito Nomad JA 86 nr 11/12 

Towers of Wind JA 87 nr 5 
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Met deze tekst werd ik in staat gesteld om heel vrij de CINEAC om te vormen in 
een avonrurerur.a.=hine. wat op zich een heel verrassend en interessant on~":Tp 
moet worden. Vooral als er extra documentatie over de CINEAC bestudeerd 
wordL Niet alleen om het uiterlijk van dit gebouw, en dan nog zelfs alleen bet 
exterieur beschouwd, maar ook om het doel, de functie, de constructie, de 
openheid naar de straa~ de routing, de sociaal bewogenheid en de tegenstelling 
ten opzichte van overbuurman Tuschinski wil ik dit gebouw tot het beste gebouw 
van Nederland verklaren. En dit ontwerp zou ik moeten verrijken met mijn 
ontwerp. Wat een arrogantie. 

Om mijn bewondering voor de CINEAC duikelijker te illustreren citeer ik ~ 
artikel van Duiker zelf die gepubliceerd werd in Handelsblad net na de operung 
van zijn joumaalbioscoop 1934 . 

.. . 



Moderne theaterbouw 

Algemeene beschouwing 

Aan al degenen, die zich plegen te amuseeren met Haagsche Post of Stuiverblad, het Leven of 
de Lach de Sportkronike of de Prins, voorspel ik een meerdere of mindere verslaaf dheid aan 
het geillustreerde, bewegende, sprekende en zingende tijdschrift, dat Cineac heet. 

Het doel van dit artikel is een omschrijving te geven van de zaal: het apparaat, dat noodig is om 
dat tijdschrift en zijn 'lezers' tot elkaar te brengen. 

Een karakterikstiek van deze zaal is een negatieve, en wel, dat zij weinig meer op de gewone 
'bioscoop' lijkL Een aanslag op romamische instincten door middel van 'zwoele' architectuur 
komt niet in aanmerking. In de Cineac-zaal toch wordt geleverd een zakelijke publiciteit, 
ontegenzeggelijk nuchter, maar tegelijk schokkend door beleefde en ondegane realiteiten, 
levend door de werkelijkheid. 

Het publiek eischt, maar denkt verder niet na en van een zaal begrijpt het nog minder dan van 
bijv. een vliegmachine. 

lntuitief weet men nl. dat een baksteenen vliegmachine niet vliegen kan. Maar het interesseeert 
ons publiek heelemaal niet, of een zaa1 van baksteen is of niet, want het begrijpt daarvan de 
consequenties nog minder. en toch kan deze gewelfde zaal, zoo zij uit baksteen bestaat, 
evenmin functioneeren als de vliegmachine van daareven. 

Wanneer wij een doorsnede zouden geven over de zaal, zouden wij geen massieve gewelven of 
muren zien, integendeel een doorsnede over het zaallichaam geeft slechts holten en nog eens 
holten te zien, het zaalgewelf is in verhouding dunner dan de eierschaal omn het ei. En zoo is in 
deze zaal, eveneens als in de techniek van de vliegmachine gestreefd naar een funtionneerend 
organisme. 

Het is het apparaat, waarin het publiek zich, ook al duurt den voorstellingenreeks den geheelen 
dag, zich op elk oogenblik in aangename atmosfeer moet voelen, maar tevens is bewust 
gestreefd naar een juiste accoustiek, het geluid moet onvervormd, zonder echo's overal 
gelijkmatig in alle toonhoogten en op alle af standen van het doek in de zaal doordringen, 
zonder dat er sprake is van nagalm of hal. 

Deze beide hoofdfuncties laten zich bij de toegepaste constructie-wijze op uitstekende wijze 
vereenigen, beide eischen een geringen materiaalhoeveelheid, die maakt dat de zaal geen 
eigenschappen bezit, die het gebouw als het ware zijn eigen leven doet leiden.Ter 
verduidelijking: de massieve muur- en vloerconstructie zou eerst zichzelf van warmte 
verzadigen, om die af te geven op ongelegen momenten, wanneer een geestdriftig verhit 
publiek deze warmte allerminst noodig heeft, maar zij zou bovendien een nagalmtoestand 
scheppen, die elke film onverstaanbaar maken zou. Zoo is in het geheel een soepelheid 
gezocht, die vol automatisch en onafhankelijk van eigen toestand, onmiddellijk aan de 
behoeften van het wisselend publiek voldoet 

Hiervoor dragen zorg een hygrometer in de zaal, een vitrine, waarin het luchtdrogings-koelings
en bevochtigings-proces zijn gang gaat, een enkele thermostaat in de zaal, een ingewikkelde 
reeks automatische schakelingen, zoodat ook de meest gevoelige asthmaticus zonder eenig 
bezwaar voor zijn overgevoelige bronchien in onze zaal kan verblijven. Gaan we op eenige 
dezer zaaleigenschappen wat dieper in, zonder echter in geluids-, nagalm- of 
calorieberekeningen en dergelijke te vervallen, dan zullen wi j ons eerst even bezighouden met 
de accoustiek. 
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Accoustiek 
Wanneer de lucht in de zaal in trilling wordt gebracht door de daarin aanwezige luidsprekers, 
ontstaan de geluiden, klanken en gesproken woorden, diens oor bereiken. 

Nu levert een windstille ruimte in de open lucht de beste accoustiek. Echter neemt de 
geuidssterkte in de vrije natuur te snel af, zoodat personen een beetje verder van de geluidsbron 
verwijderd niet veel meer te hooren krijgen. 

Om nu deze verspreiding in de open lucht tegen te gaan, zit in de eerste plaats in de luidspreker 
zelf een richtende werking, De totale geluidsenergie wordt dan nuttiger aangewend en in een 
richting uitgezonden. Aan de dichte zaal nu wordt door de luidsprekerfabriekant de eisch 
gesteld, dat de terugkaatsing van de wanden enz. nihil is (evenals in de buitenlucht dus) terwijl 
de afname der geluidssterkte wordt gecompenseerd door een grootere voorraad 
luitdsprekers.Dit laatste nu is weer geen mathematische oplossing en wordt op goed geluk 
gedaan. 

Bovendien is het geen kleinigheid voor den architect een zaalwand zoodanig te behandelen, dat 
ze geen terugkaatsing meer geeft.In den regel is deze terugkaatsing voor een bepaald z.g. 
accoustisch materiaal toch alleen maar gering voor bepaalde frequenties of trillingsgetallen. 
Laten we aannemen dat de menschelijke spreekstem zou worden geabsorbeerd, dus in deze 
trillings-getallen geen terugkaatsing door de wandbekleding plaats heeft, dan verandert dat 
absorptie-vermogen in den regel voor lage trillingsgetallen ongunstig en ontstaat dus een 
ongelijke geluidsverdeeling. Voor een zaal is dus meer noodig dan dat zij alleen de negatieve 
eigenschapo van een volledige geluidsabsorptie heeft. 

De positieve eigenschap is wel degelijk in een zaalvorm te bepalen en wel in den vorm van een 
paraboloide of kegel. 

Plaatst men de luisprekers hier in het brandpunt, dan ontstaat een gelijke geluidsspreiding en 
versterking naar de achterzijde van de zaal; de kunst is echter deze gerichte golven te 
verhinderen, dat ze op hun weg terugkeeren. Daarvoor is aan de einden van de zaal een voor de 
meeste trillingsgetallen sterk absorbeerend materiaal aangebracht.Het geluid is dus in de zaal 
'gericht'. Wanneer lage tonen worden opgewekt met heele lange golflengten bijv. 3M. en 
meer, dan hebben deze de eigenschap de gewone accoustische materialen te doordringen na 
gedeeltelijk door in de zaal aanwezige hour- of glaspaneelen te zijn opgenomen. en daama een 
oncontroleerbaar stel bokkesprongen te maken. De golven zullen ook in ons geval de eierschaal 
doordringen en zullen niet weer terug keeren. De richteIXic wcrlcing van de eierschaal bepaalt 
zich dus tot de fatsoenlijke geluiden, die netjes aan de trillingswetten voldoen. 

En inderdaad is geleken, dat het experiment op een redelijken grondslag Sta.at. accoustisch is de 
zaal zeer gslaagd en is de geluids-verdeeling verof dichtbij ZJ!Cf gelijkrnarig, terwijl alle 
toonhoogten tot hun recht komen. Men kan betreuren dat niet aleen geluidsstrooken langs de 
filmband uitblinken door ongereptheid, dit is echter geen accoustische questie meer. waarvoor 
de zaal verantwoordelijk kan worden gesteld. 

Ir. J. Duiker 
(Uit: Handelsblad/ Cineac. Een gebeurtenis 2 november 1934, p. 15-17) 



Het doel van de CINEAC was dus niet zoals nu een bioscoop een avondvullend 
programma moet bieden in de vorm van speelfilms, waarbij het publiek 
comfortabel en lange tijd naar de film kijkt. Het publiek kwam naar de CINEAC 
voor korte tijd om het joumaal te zien. De zaal verwisselde dan ook vaak van 
publiek. Het gebouw was daarom een soort inf ormatiemachine die zorgde <lat het 
volk op de hoogte blijft van het laatste nieuws. Kort en krachtig werden de 
nieuwsgierigen ge·informeerd. Daama moesten zij snel verdwijnen uit het gebouw 
om plaats te maken voor de nieuwe groep nieuwsgierigen. Het lichtsculptuur 
boven op het dak van de CINEAC is volgens mij daarom ook terecht 
aangebracht. Het is niet een louter commercieel object, het staat er niet uit puur 
ontwerpsverheerlijking voor de architect, maar het staat er puur om zijn eerlijke 
functie als vuurtoren het volk te waarschuwen, te informeren en indicatie te geven 
waar het gebouw CINEAC voor staat: het nationaal nieuws. 

Met deze gegevens durfde ik de CINEAC maar amper aan te tasten. Dit drukte ik 
uit in de vele karikaturen die ik nog heb gemaakt, vooral op oude kalenderpapier. 
Met deze schetsen probeerde ik een ingang te vinden om alsnog een zinvolle 
interpretatie te geven op CINEA C. Deze schetsen kwamen echter niet verder dan 
karikaturen die niet echt de moeite waard waren om verder uit te werken tot een 
bouwkundig ontwerp. 

Ik ben dan teruggevallen naar het voorgestelde plan van de begeleiders om een 
discotheek te maken. Dit levert een omgeving op waar de spanningen tot een top 
komen, op zoek naar de grenzen van dreiging en tegenstellingen haarscherp 
tegenover elkaar gezet worden. CINEAC ligt in een druk uitgaansgebied rondom 
het Rembrandtsplein. De Amstel met Stopera ligt aan de achterzijde van de 
CINEAC. Dag en nacht wordt dit gebied druk bezocht door toeristen en 
uitgaanspubliek. De bestaande discotheken hebben een dichte voorgevel, wat 
niets van de " exclusieve " bedrijvigheid binnen in de disco laat zien naar de 
straat toe. Zeals de CINEAC duidelijk zijn filmcamera's toom 33ll de straa4 zo 
wil ik het dualistisch karakter van CINEAC bioscoop/discotheek ook zichtbaar 
maken. 

In deze drukte zou het lichtsculptuur nog ontzettend goed passen. Dit is dan ook 
teruggeplaatst achter het grote filmscherm c.q. discogevel. Op deze manier wordt 
de wereld van de film op het filmdoek uit de donkere gesloten imieme filmzaal 
gehaald. en wordt deze banaal de straat op geprojecteerd. 

De vorm van deze filmzaal valt niet direct af te lezen van de gevels van de 
bestaande CINEAC. Deze gevels doen ons een orthogonale vorm verwachten, 
maar de filmzaal heeft een puur functioneel acoustische vorm. Deze parabolische 
acoustische vorm wordt naar buiten toe getoond door de constructie die deze 
dunne schaallichaam ophoudt door te trekken door het dak en vervolgens dezelfde 
filmzaalvorm te construeren boven op de huidige CINEAC. De discozaal heeft 
een schuine dansvloer in de vorm van plateau's/trappen omdat het dak van de 
filmzaal al schuin afloopt. De twee zalen worden pijnlijk verbonden met elkaar bij 
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het oneindige gedeelte van de zalen. Bij de fihnzaal achter het filmdoek, bij de 
discozaal onder aan de trappen. Beide zalen lopen vernauwend naar de verbinding 
toe. Het is jammer dat ik deze voomame plaats geen echte duidelijke bestemming 
heb gegeven. 

De dansvloer loopt dramatisch af naar dit punt in de vorm van te grote 
trappen/plateau's, begeleid door aan weerszijde kolommen en licht dat door de 
spleten in het plafond valt. Dit moet een perspectivisch vertekenend beeld geven 
welk een nog dramatischer indruk moet maken. 

De functies van de twee zalen zijn heel tegenstellend; in de discozaal wil iedereen 
gezien worden als een duidelijk aanwezig individu. In de filmzaal wil de 
toeschouwer kijken naar een wereld buiten zichzelf, en dit terwijl de individu zich 
verstopt in zijn comfortabele stoel in een donkere ruimte. Alie ogen zijn gericht op 
het filmdoek. 

In de pauzes wordt het fihndoek opgerold en zo kunnen de filmkijkers even de 
discogangers aanschouwen door middel van spiegels die in de mysterieuze 
verbinding gemonteerd zijn. Zo kunnen de functies van beide zalen ( het beki jken 
en het bekeken worden ) gecombineerd worden. 

De ingang van de disco ligt niet direct aan de drukke Reguliersbreestraat, maar in 
de smalle ongure Regulierssteeg. Dit is gedaan om de ingangen van de film/disco 
te scheiden. en de discoganger een voorproefje te geven wat hem/haar te wachten 
staat voor een avondje CINEAC-disco. In de steeg maken de trappen een 
krommende beweging tussen de steegwanden wat de steeg nog smaller maakt. De 
trappen stijgen bij de laatste trappen boven de gebouwde omgeving uit zcxiat er 
een prachtig uitzicht is richting de Amstel. De beleving hiervan wordt extra 
bewust gemaakI door de extreme overgang van de trap in de nauwe steeg naar de 
naakte open ruimte. 

Eenmaal binnen gekomen in de discozaal kan er nog hoger een uitzicht over de 
stad genoten warden. Doordat de projectie van de fihn ook op de personen en de 
lichtconstructie valt, zijn hiervan de silhouetten zichtbaar op de discogevel. 

Dit project is een fascinatie voor ruimte en hun functies, symbolen en karakters. 
Al de elememen die deze kunnen transformeren en beinvloeden werden hierbij 
besproken. Er is dus nauwelijks zorg besteed aan een functionele programma van 
het gebouw. Velen zullen dit als een gemis ondervinden aan het plan, maar ik 
denk dat juist nu in dit geval de kwaliteit van de ruimte l:>eter bestudeerd wordt. 
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tankstation voor R.I.B.A. GASSTOP prijsvraag 



The Sixth RIBA International Competition for Architecture Students 
.( 

The competition will be assessed by Derek Sugden with 
Anthony Caro, Edward Cullinan and Max Fordham 

\~ . 

First Prize £2,500, Second Prize £1,75Q, Third Prize £1,250. . 
Sponsored byWigginsTeape Drawing;OfficePapers Ltd ·. · .. ~ 

' 

The President of the RI BA will present the awards. The results 
will be exhibited at the Royal Academy of Arts and published 
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2 Tank station voor de R.I.B.A. GASSTOP prijsvraag 

Deze prijsvraag heb ik niet gewonnen. De originele tekeningen hiervan ben ik 
kwijt. Maar het is een heel boeiend en leerzaam project geweest om aan te werken 
en het heeft dan ook een heel duidelijk beeld opgeleverd, waar iedereen zich 
makkelijk een voorstelling van kan maken. 

In de prijsvraag werd gesteld dat een tankstation niet alleen hoeft te dienen voor 
het tanken zelf, maar ook kan zorgen voor een aangename onderbreking van een 
reis. Dit zou dan op een architectonische wijze opgelost moeten worden: een 
plaats om te vieren. 

Uit onvrede met de huidige tankstations die nu vertoond worden, wilde ik 
duidelijk afwijken van deze voorbeelden. Deze worden meestal getypeerd door 
een eigen huisstijl van de grote bedrijven, zoals Shell, Esso Q-8, etc .. Hierdoor 
kan er niet specifiek gekeken .worden naar de omgeving waarin de stations 
geplaatst worden. Alleen het aantal pompeilanden of de organisatie hiervan 
verschilt per station. Maar de kleuren, materialen, principe van het tanken blijven 
nagenoeg hetzelfde. 

Zo'n huisstijl moet een eenduidigheid , vertrouwen en aantrekkingskracht 
oproepen bij de klant. Er wordt daarop ingespeeld door de stations een imago te 
geven dat effic'ient, toekomstgericht en heel technisch verantwoord is. 

Bouwkundig en architectonisch wordt dit vertaald naar een station dat "high tech" 
is, of een station met een opvallend constructieve opzet. Dit vind ik een goedkope 
oplossing, welke voorbij gaat aan veel interessantere aspecten die met het tanken 
gemoeid zijn.De high tech en constructieve stations spreken meestal wel tot ieders 
verbeelding, maar ik vind het zo zonde dat andere aspecten van het tanken amper 
aan bod komen. 

Ik heb daarom een beetje in de tijd teruggekeken en de tankstations van de jaren 
50 ontdekt. In deze jaren kwam de auto sterk in opkomst. De auto's van die tijd 
zijn nu prachtige decorstukken. Als enorme zware koetsen werden die 
vormgegeven: snel en gestroomlijnd, met een angstaanjagende krachtige voorkant 
die met zijn blinkende bumper elk obstakel voor zich uit de weg zou ruimen. 
Hiertegenover werden de tankstations heel Iicht en zwevend gemaakt. Er werd 
veel met licht, neonlicht gewerkt om de ronde vormen te accentueren. Veel lichte 
en platte constructies die overhangende of zwevende schijven opleverden. Vooral 
de vrije ronde v01men zijn interessant. 

Dit heeft mij ertoe gebracht om vanuit een vormentaal tot een puur plastisch 
geheel te komen, waaruit weer een tankstation moet leiden. Deze vormen heb ik 
gemaakt in schetsen en maquettes, vooral in klei. 



De situatie werd een plaats waar weinig elementen het ontwerp specifiek kunnen 
bei'nvloeden. Een stedelijk omgeving zou in dit geval niet een goede situatie zijn. 
Aan een snelweg wel; dit gebied is gereserveerd voor het verkeer, en hier is de 
behoefte aan brandstof het grootst. Waar is het nog meer om te doen op de 
snelweg, naast het verplaatsen van jezelf? 

Ik heb het ontwerpen van het tankstation dus heel vrij gemaakt. Zo vrij, dat ik niet 
tot een goed genoeg concept kon komen om uit te werken. Daama heb ik naar de 
zoals al eerder vermeld andere aspecten van het tanken gezocht. Dit werd dan 
vertaald in thema's, symbolen en bronnen, uitgedrukt in schetse~. 
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Met een brandstofreservoir, opslagtank vond ik een mogelijkheid om de andere 
aspecten te laten zien; het tanken wordt dichter bij de bron geplaatst. 

Het tanken wordt binnen de opslagtank gedaan, waar ook betaald moet worden. 
Andere faciliteiten zoals parkeren, sanitair voorzieningen en restaurant zijn buiten 
achter de tank geplaatst. 

Tijdens het tanken binnen in de tank is de reiziger nagenoeg helemaal af gesloten 
van de buitenwereld, de wereld van verder reizen, de wereld van de veranderende 
omgeving. Het stilstaan wordt sterker en meer bewust ervaren. De stilte voor de 
ogen, de stilte van het holle geluid van de tank zorgt ervoor dat de reiziger echt 
stilstaat. 

De tank is goed te herkennen vanaf de snelweg. Zo wordt de tank een 
aankondiging vanaf grote afstand voor het tankgebeuren. De hoge wand van de 
tank vormt een beschermd gebied voor de klant en pompbediende; binnen de 
wand is het windvrij en er is minder gevaar voor criminaliteit. 

De plaatsing van de nodige elementen voor een benzinestation in een cirkel lijkt 
eenvoudig, maar juist met de minimale vormen is dit ontzettend moeilijk. De route 
door de tank been, waar het tankgebeuren moet plaatsvinden, Loodrechte 
symetrie, gericht naar het middelpunt van de cirkel blijkt niet voor de hand te 
liggen. De route door de tank been, waar het tankgebeuren moet plaatsvinden, 
Deze problemen hebben een andere oplossing nodig. Vooral de overkaping over 
het tankgebeuren been was moeilijk op te lossen. Ik heb nog geprobeerd om de 
paarkeerplaatsen, restaurant en sanitaire voorzieningen ook in de tank te plaatsen, 
maar dan zou de eenvoud en kracht van de lege tank verloren gaan. Dat zou meer 
op een middeleeuwse stad met zijn vestingsmuren lijken. Daarom heb ik die 
buiten achter de tank geplaatst. 
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De route door de tank is interessanter gemaakt door niet te verwachten patroon te 
volgen. Dus niet recht op het midden van de ton af, loodrecht op de wand van de 
tank, en dan vervolgens door het middelpunt van de tank en op dezelfde manier er 
weer uit. De tank wordt niet symetrisch benaderd en verlaten. Zodra de tankwand 
gepasseerd wordt, maakt de weg een bocht. Deze desor'ientatie zorgt ervoor dat 
de buitenwereld nog extra afgesloten wordt, waardoor het stilstaan voor het 
tanken ook extra gerealiseerd wordt. 

I 

:;-. 



Voor de constructie van de tank ben ik gaan informeren bij Esso. Zij hebben mij 
zelfs aangeboden om een kijkje te nemen in de tanks, maar helaas is <lat door 
hogerhand bij Esso op het laatste moment niet doorgegaan. De constructie bleek 
alsnog heel simpel. De wand bestaat louter uit aanelkaar vastgelaste staalplaten, 
waarvan het geheel verstevigd wordt met ringen tegen het invallen van de 
tank.wand. De ringen zijn L-profielen, die vastgelast aan de wand een U-profiel 
vormen. 

De opzet van het tankgebeuren is gebaseerd op de informatie van Q-8. Die heeft 
~ij verschillende opstellingen van pompeilanden uitgelegd, het programma van 
e1sen en maten, gegevens over het betaalgebouwtje gegeven. Deze inforrnatie heb 
ik niet direct overgenomen. 

Helaas ben ik de tekeningen van de prijsvraag kwijt. Die heeft de jury van 
R.I.B.A. stiekem in Engeland gehouden. · 
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Drive through hamburger restaurant 
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3 Drive-through hamburger restaurant 

Dit onderwerp leek me interessant te combineren in een Nederlands omgeving 
met een Americaans 50-er jaren concept 11 EAT & RUN ". Waar de auto voor elk 
individu zijn eigen sociale omgeving schept, breng ik dit gegeven naar een druk 
gezellig uitgaansgebied in Eindhoven, waar 's avonds vooral de voetgangers de 
straat overheersen. De trotse bezitter van een flitsende automobiel heeft nu een 
goede smoes om deze tentoon te stellen aan de uitgaande menigte, maar dan wel 
stapvoetsgewijs. Ik ga er dus vanuit dat het verbod voor auto's in het 
Stratumseind in dit geval opgeheven wordt. 

Het progamma van eisen voor de keuken en balie heb ik van" Wendy's". Dit is 
volgens het 11 take-away 11 principe. 
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De plek bleek uiterst klein en. inklemmend voor een drive-in/drive-through. 
Daarom zijn de eettafels, toiletten, kleedruimten en kantoor op de eerste 
verdieping geplaatst. Op de tweede verdieping is een bar met dakterras. De straat 
bestaat dan ook uit bijna niets anders dan kroegen. 

Zelfs met deze indeling blijft de plek nog steeds erg klein. Het gebouw moet zich 
tussen de twee andere gebouwen in wringen. In Belgie worden vakwerkliggers 
gebruikt om gebouwen te ondersteunen, zonder dat deze de grond raken. 

De begane grond van bet restaurant wordt voomamelijk in beslag genomen door 
de route de auto's die aan- en afgevoerd worden. Dit betekent dat de begane 
grond beter kolomvrij kan zijn. Dus de eerste verdieping en bovenbouw moet dan 
als een brug boven de situatie hangen. Net als bij bet voorbeeld van Belgie komen 
de brugliggers duidelijk ook bier naar voren. Dit gebeurt in de voor- en 
achtergevel. De liggers die midden door bet gebouw lopen, worden over bet 
dakterras geleid. Dit omdat de kruizen anders bet eetgedeelte teveel zouden breken 
in aparte gedeelten. 
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Binnen het strakke patroon van de constructie spelen ronde elementen die de 
verdiepingen verbinden. De ronde vorm komt voort uit de beweging van de 
auto's. De ronde vorm steekt ook sterk af tegen de strakke orthogonale 
constructie. Voor de auto's is het niet echt noodzakelijk~ maar de ronde vorm is 
wel meer uitnodigend om naar binnen te rijden. 

De cylinder die dwars door het restaurant steekt, vormt een vide over al de 
verdiepingen. Een ander cirkelvormig element in de vorm van wanden, v loeren, 
trappen en balustrade wordt hiermee verweven. Dit gebeurt binnen de liggers en 
kolornffien van het constructiepatroon; de cylinder draagt zichzelf en speelt hier 
met de orthogonale constructie. Hierdoor \Vordt het punt waar de cirkelvom1en 
moeten ophouden een bijzonder en moeilijk ontwerpprobleem. Als er teveel 
elementen een ronde vorm krijgen, dan worden die erg saai en vervelend. 

---- ------------------------------------ -- -------- --- ----



Daarom is de verkoopbalie recht, zelfs loodrecht op de glazen wand die naar 
achteren loopt. Op de eerste verdieping zijn de achterste ruimten ook orthogonaal 
gezet, los van het constructiepatroon. Zo ontstaat een orthogonaal eiland 
bestaande uit de kleedruimten, sanitaire voorzieningen en vergaderruimte. De bar 
op de tweede verdieping snijdt door de ruimte die door alleen maar ronde vormen 
begrensd wordt. 

In de zijgevels van de eerste verdieping zijn spleten aangebracht. Hierdoorheen 
kan naar buiten gekeken worden, wat vaak een panorama op een blinde muur 
oplevert. Het gebouw staat los van zijn buren, dus er kan licht door de spleten 
naar binnen vallen. Bij de ene spleet kan er een plein gezien worden, bij de andere 
wordt er een stuk gebouw gezien. Zo accepteert het restaurant zijn omgeving wel, 
en haalt deze ook naar binnen toe, maar wil zich niet geheel vereenzelvigen met 
deze omgeving. 
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De constructie blijft in hetzelf de orthogonale patroon in de taps toelopende 
plattegrond van de situatie staan. De eigenzinnigheid van het ont~erp komt het 
sterkst tot uiting in de gevel van de straatwand aan het Stratumsemd; een 
vakwerkligger bestaande uit kruizen. 
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4 Parkeergarage 

Een parkeergarage lijkt een onderwerp waar weinig aan te ontwerpen valt. Dit 
soort gebouwen bieden juist wel een rijke voedingsbodem voor een interessant 
ontwerp. Een ander gebouw van deze soort is bijvoorbeeld een fabriek. Deze 
gebouwen hebben zo'n duidelijke functie waarvan de elementen als duidelijke 
objecten met een groot architectonische waarde tot uiting komen. Bij het 
ontwerpen van een fabriek zou ik teveel aandacht moeten besteden aan het 
progamma van eisen, wat erg·naar" facility management" uitloopt. Het gaat mij 
alleen om een architectonisch ontwerp. 

In een parkeergarage vond ik een onderwerp met dezelfde mogelijkheden voor het 
ontwerp, maar zonder het enorme pakket van progamma van eisen. De meest 
belangrijke eis hiervan is de verkeersorganisatie goed opzetten. In het begin van 
het ontwerpproces heb ik deze eis teveel genegeerd. Ik. probeerde via een 
beeldvorming ( wat moet er op die plek komen ) een goede aanknopingspunt te 
vinden. Het bleek essentieel eerst de verkeersorganisatie uit te zoeken om bewust 
een vorm, beeldvorming te kunnen maken. En gezien de korte tijd die ik hiervoor 
had, moest ik dit project meteen systematisch aanpakken. 

De parkeergarage zal de parkeergarage op de Mathildelaan vervangen. Ik heb 
grote bewondering voor deze garage. Ik. bewonder deze vooral door zijn interne 
verkeersorganisatie. Kortweg is deze: 

- De langzame spiraal, 
deze houdt het grootste deel van de opperv lakte in. Die dient dan ook voor het 
parkeren. Tijdens het zoeken naar een parkeerplaats wordt er steeds naar een 
hoger niveau geklommen, zonder de niveauverschillen bewust te ervaren. Tot 
eenmaal het hoogste niveau bereikt te hebben, dan wordt het tijd om de kleine 
spiraal snel naar beneden naar de uitgang te nemen. 

- De snelle spiraal, 
deze dient dus om snel naar beneden te kunnen gaan, naar de uitgang. 

De schoonheid van deze parkeergarage ligt hierin dat dit alles sober verborgen ligt 
in het midden van de garage. Het is vanaf de straat buiten de garage nauwelijks te 
z1en. 
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Garage Mathildelaan heeft ook wat gebreken welke ik geprobeerd heb op te 
lossen. Deze gebreken zijn: 

- De ingang/uitgang voor de auto's liggen op een onduidelijke verstopte plaats, 
bij de achterkant/zijkant van de garage aan een onduidelijke zijstraatje c.q. oprit 
tussen de garage en de politiebureau in. 

- De gevel heeft geen goede maatverhoudingen/ritme. De kolommen staan op 
onregelmatige afstanden. De verklaring hiervoor is dat de constructie een puur 
civiel technisch en functioneel karakter heeft die onduidelijk blijft omdat die 
verstopt wordt achter de toegevoegde gevelbetonelementen en achter de 
overgedimensioneerde hekwerken. 

- De lift/trappen torens proberen als onafhankelijke elementen de hele 
parkeergarage bijeen te houden en het karakter voor het hele gebouw te geven. 
Naar mijn idee staan deze te los van de hele opzet van de garage. 

- De ligging van de garage in de stedelijke omgeving is niet optimaal. Langs de 
Boschdijktunnel ligt nog een resterend grasveldje, wat eigenlijk net te klein en net 
te groot is. Hierdoor lonkt dit grasveldje nog altijd naar zo'n 11 prachtig 11 kantoor 
spoortoren. 
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De plek is uiterst boeiend. De spoorlijn vormt de grens tussen Eindhoven-zuid en 
Eindhoven-noord. De tunnel onder het spoorlijn door is daarom een soort 
stadspoort naar het stadscentrum. Het gebied rondom het grasveldje is het begin 
van de stad. Aan de rechter kant ligt dan de parkeergarage, links het 
winkelcentrum Piazza. De Piazza is het begin van het stadscentrum wat boordevol 
winkels zit. Vooral tussen dit gebouw en de garage is er bijna altijd een continu 
stroom winkelende voetgangers. Een stukje verder staat het witte Philips complex 
met de duidelijk opvallende lichttoren en sterke gevelpartijen. Dit gebouw maakt 
een krachtig gebaar naar de hele situatie. De lichttoren staat zelfs als symbool 
voor hele stad: Eindhoven lichtstad. 

De drukke verkeerssituatie met de noodzakelijke eenrichtings straten zorgt dat de 
ingang/uitgang voor de auto's rondom dezelfde gebied moet blijven als bij de 
huidige garage. Er moeten bufferzones overblijven in en rondom de garage om de 
verkeerspieken te kunnen opvangen. De bufferzones zorgen ervoor dat de grote 
hoeveelheid verkeer gespreid aan- en af gevoerd wordt, en met de goede 
intervallen het aantal verkeer correct reguleert om onnodige opstoppingen .te 
vermijden. 

Meestal gelden deze verkeerspieken voor de hele stad. Dan wordt het verkeer 
overal in de stad extra geregeld; de stad kan ook maar een bepaalde hoeveelheid 
verkeer verdragen. Met verkeerslichten, extra ingezette verkeersagenten wordt dit 
opgelost. Ook bij de garage ingang/uitgang moeten er verkeerslichten geplaatst 
worden. Ook het aantal slagbomen voor de ingang/uitgang wordt groter om een 
betere logistiek te bereiken. 
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Er zijn verschillende gebruikers van de garage die verschillende eisen aan het 
parkeren stellen. De gebruikers zijn te verdelen in de volgende groepen: 

- Dagparkeerders 
- Abonnementparkeerders 
- Personeel en gehandicapten 
- Politie 

, .. 

De dagpark~er~ers kunnen vanaf de begane grond ( straatkant ) en overal op 
hogere verd1epmgen parkeren. De abonnementhouders kunnen <lit ook, en 
hebben het recht om via een magnetische code kaart in de kelder ( straatkant ) en 
op de begane grond ( spoorkant) te parkeren. De begane grond wordt in twee 
~edeeltel?- gescheiden. Hiertussen wordt de weg naar de uitgang geplaatst, in de 
hchtspleet. Personeel en gehandicapten hebben gereserveerde plaatsen op de 
be.gane.grond vlak bij het portiersgebouwtje. De politie heeft een afgesloten 
rmmte m de kelder aan de spoorkant. Deze ruimte heeft ook een eigen ingang 
vanuit het terrein van het politiekantoor, en wordt afgesloten van de 
abonnementhoudersgedeelte door een dichte betonnen muur; het moet geheim 
blijven. 





De verkeersorganisatie zorgt voor een route die langs alle parkeerplaatsen per 
verdieping leidt, en als al die plaatsen in gebruik blijken te zijn, kom je vanzelf bij 
de brug uit die naar de verdieping hoger leidt. Er kan ook snel naar de bovenste 
verdieping gereden worden zonder al die volle parkeerplaatsen af te checken. 

Er loopt een brede spleet door de lengte van de garage in het midden van het 
gebouw. Deze verwijst naar de weg die naar de uitgang leidt. De spiraal om naar 
beneden te gaan ligt aan de uiteinde hiervan. Het andere uiteinde verwijst naar het 
enige open stuk in de gevels. Door deze spleet valt licht naar beneden wat vanuit 
elke verdieping zichtbaar is. Door middel van licht wordt weer verwezen naar de 
uitgang; zoals een lichtspleet ondergronds in een grot naar een uitgang verwijst. 
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Voor de voetgangersroute is ook met licht gewerkt om naar de uitgang te 
verwijzen. Het kunstmatig licht zal hier van beneden naar boven komen door de 
roosters die naast de voetgangersstroken liggen. Het licht komt van de TL-lampen 
die tegen het plafond van de verdieping lager bevestigd zijn. 

De voetgangersstroken zorgen ervoor dat de voetgangers direct naar de gevel aan 
de Mathildelaan geleid warden. Deze gevel fungeert als scherm om de stad 
gefragmenteerd te tonen aan de voetgangers tijdens de looptocht naar buiten naar 
de straat. Door deze vertoning te fragmenteren, wordt de stad met een ander 
bewustzijn aanschouwd. Door de voetganger elke keer te verblinden met een stuk 
muur, wordt een extra drang naar een opening gekweekt, waardoor het beeld wat 
in die opening verschi jnt ( de stad ) veel meer opvalt bij de wandelaar. Het 
waamemen van een film ( korte tijd verschillende beelden die langzaam 
veranderen ) kan hiermee vergeleken warden; de gevel als film van de stad. 

De gevel wordt aan de ene kant beeindigd door ingang/uitgang voor de auto's. 
Aan de andere kant is de voetgangersingang/uitgang. Dit wordt duidelijk gemaakt 
door de drie lifttorens, die onafhankelijk zichzelf dragen, en het afdak dat een 
symbolische beschutting geeft. Ik heb dit geheel zo luchtig mogelijk gemaakt 
omdat juist dit zo typerend is ·voor een parkeergarage. Het moet open zijn, zodat 
de wind er doorheen kan waaien. De grofheid van een parkeergarage moet overal 
tastbaar zijn in de gehele garage. Om het gebouw te kunnen afsluiten is daarom 
vaak hekwerk gebruikt, in de vorm van gaashekwerk. 

De gevel aan de spoorkant is ook in deze gedachte ontworpen. Grote v lakken 
gaashekwerk worden hier gemonteerd. In de andere gevels waar constructieve 
schijven verwerkt zi jn, zijn kruisverbanden met holle betonblokken verwerkt, 
ook om de openheid van de parkeergarage te dienen. 

Het grasveldje is nu nog een grasveldje gebleven, maar nu wordt een gebied 
gecreeerd die begrensd wordt door de spiraal/bruggensculptuur, de lifttorens met 
de enorme dakconstructie zodat niemand het meer in zijn hoofd zal halen om daar 
nog even een kantoor neer te zetten. 
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