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SAMENVATTING 

Dit project is een ontwerp voor studentenhuisvesting in een megastructuur voor Eindhoven Brainport: een 'gestapeld lintdorp' op de middenberm van de J.F. 
Kennedylaan, 720 meter lang van Flying Pins tot aan de Ring, als alternatief voor universele en generieke hoogbouw waarmee een stad zichzelf doorgaans 
op de kaart probeert te zetten . Een 'studentenstad in de stad ' volgens het megastructure-concept zoals dat in de jaren 60 van de vorige eeuw opkwam en 
weer onderging, maar dan 40 jaar later bedacht. Het resultaat is een sculpturale 'drager' van staal en vliesgevel, volledig willekeurig invulbaar en 
herindeelbaar. 
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VOORWOORD 
Dutch Dressing 
lk ben met afstuderen begonnen in het afstudeeratelier Dutch Dressing van Jan Westra en Maarten Willems, metals thema Nederlandse woningbouw. lk ben 
het atelier 'blanco' ingestapt, zonder idee voor een onderwerp. Hoewel de nadruk in het atelier op architectuur en techniek lag was ik meer ge"i"nteresseerd in 
architectuur en stedebouw, en wilde ik 'iets' met het stedelijke bouwblok en de relatie tussen de schaal van de stad en de schaal van de straat, maar ik 
strandde vooral in nietszeggende algemene thematieken zoals functiemenging , verdichting , ruimtegebrek, meervoudig ruimtegebruik en zaken als identiteit, 
tijdelijkheid en flexibiliteit. 

Keuze onderwerp 
Een boek dat ik bij toeval op mijn werk tegenkwam bracht al deze aspecten bizar genoeg onder een enkele noemer: Megastructure, van Raynar Banham . Het 
fenomeen megastructure heb ik gekoppeld aan de titel Brainport voor Eindhoven vanuit de Nota Ruimte. Door woningbouw met het onderwijsaspect van 
Brainport te combineren kwam ik op het idee voor een 'studentenstad in de stad' en gecombineerd met het lineaire karakter van het megastructure-concept 
kwam de keuze voor een lokatie bijna op een logische manier op de J.F. Kennedylaan uit, die langs Fontys en TU terrein loopt en het TU terrein als het ware 
als een campus completeert. 

E+ 
Het bleek dat mijn onderwerp erg goed binnen het kader van voorgaande E+ afstudeerateliers van Cees Donkers paste. De E+ ateliers zijn ontstaan vanuit 
het samenwerkingsverband tussen de TU en de gemeente en staat voor Eindhoven Plus, met als thema 'De stad als laboratorium'. Zodoende ben ik in de 36 

E+ lichting voor '05- '06 terechtgekomen. 
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IN LEIDING 

Dit afstudeerproject is een uitwerking van een alternatief stedelijk bouwblok, dat de grenzen van de realiteit wellicht wat overschrijdt, of wellicht volledig 
overtrokken is, maar dat is de luxe van een imaginair project die ik me als afstudeerder kan permitteren en is derhalve volledig irrelevant voor de uitwerking 
van het idee. 

Aanleiding 
De directe aanleiding voor dit project is mijn fascinatie voor het fenomeen megastructure, een in de jaren zestig van de vorige eeuw actueel concept waarin 
veel planners en architecten de toekomst van de moderne stad zagen . Daarnaast gaf de aanduiding van Eindhoven in de vijfde Nata Ruimte als Brainport mij 
de gelegenheid om dit fenomeen van een context te voorzien . Eindhoven worstelt met de vraag wat deze titel voor de stad betekent en hoe zij dit in 
Eindhoven voelbaar en zichtbaar kan en moet maken . Brainport ontleent zijn bestaansrecht voornamelijk aan de hoge dichtheid Research & Development in 
deze regio en de aanwezigheid van kennisinstituten zoals de Philips High Tech Campus en de Technische Universiteit. Het hoger onderwijs vormt een van de 
pijlers van de R&D en inherent aan dit onderwijs is de student. 

Statement studentenstad 
Het is echter vreemd dat met een TU en Fontys en gezamelijk meer dan 20.000 studenten dat Eindhoven niet als studentenstad bekend staat. Als statement 
voor Eindhoven studentenstad maak ik een 'studentenstad in de stad' in de geest van het megastructure fenomeen , zodat deze 'studentenstad ' zelf weer een 
statement voor Eindhoven Brainport vormt. 

Lok a tie 
Als lokatie kies ik de middenberm van de J.F. kennedylaan, een brede groene radiaal die vanaf de A2 tot aan de rand van het centrum loopt, langs de Fontys 
en die oak de westgrens van het TU terrain vormt. Deze lokatie is een nag onaangeroerde ruimtebron in de stad waar niets een dergelijk bouwwerk in de weg 
staat en waar oak voldoende ruimte is om , al dan niet aangepaste, bebouwing te real iseren. 
Op stedelijk niveau vormt dit project een onconventionele verkenning van de verdichting van de stad. Wat betreft ruimtegebruik en ruimtegebrek in Nederland 
bestaat oak de vraag vanuit de gemeente Eindhoven hoe de stad kan uitbreiden binnen de grenzen van de bebouwde kom. 

Opgave 
Dit plan biedt een concrete ontwerpopgave met ongebruikelijke uitdagingen zoals de omgang met schaal en de verschijningsvorm . Enerzijds is het een 
opgave vanuit de context en een grootstedelijke ingreep maar anderzijds is het een autonoom object dat zelfstandig de de stedelijke ruimte gestalte geeft en 
daarnaast inwendig een micro-stedelijke ruimte creeert. 
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1 EINDHOVEN BRAINPORT 

1.1 De titel Brainport 

Nota Ruimte : Ruimte voor ontwikkeling 
Hoofdstuk 2: Netwerken en steden 
Vastgesteld in de Ministerraad d.d. 23 april 2004. 

[ ... ] Binnen Nederland wordt het grootste deel van de R&D-activiteiten in de regio 
Eindhoven I Zuidoost-Brabant gegenereerd (ca. 40% in 2001 ). De regio heeft een 
spilfunctie binnen de toptechnologieregio Zuidoost-Nederland en is onderdeel van de 
kennisdriehoek Eindhoven-Leuven-Aken (ELAT). [ .. . ]Mede door een veelvoud aan private 
investeringen is hier een belangrijk netwerk van onderzoeks- en kennisinstellingen, 
industrie en kennisintensieve bedrijven ontstaan. Dit heeft er toe geleid dat de regio 
Eindhoven/Zuidoost-Brabant de derde plaats op de ranglijst van innovatieve Europese 
topregio's inneemt. [ ... ] In deze nota wordt de regio Eindhoven/Zuidoost-Brabant op grond 
van de internationaal vooraanstaande en toonaangevende positie op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling aangeduid als brainport en opgenomen in de nationale 
Ruimtelijke Hoofdstructuur. [ ... ] 

Eindhoven heeft van het Rijk in de Nata Ruimte de aanduiding Brainporl gekregen [zie kader] aangezien Eindhoven I Zuidoost-Brabant als een van de 
toonaangevende kennis- en innovatieregio's binnen Europa geldt. 

In het kart komt het er op neer dat de regio Eindhoven beschouwd wordt als een centrum van de kenniseconomie en als een van de meest creatieve regio's 
van Nederland. Er is een relatief hoge concentratie research en developement (R&D), vooral dankzij de aanwezigheid van de Philips High Tech Campus en 
de TU/e. 

Het predikaat Brainporl geeft genoeg vragen en aanleidingen om daar als afstudeerder op in te springen. Op 2 manieren geeft Brainporl een aanleiding voor 
mijn project. lk haal er het studentenaspect uit en ik ga in op de betekenis voor de bebouwde omgeving. 
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1.2 ldentiteit & ambities Eindhoven 

Wat betekent Brainport voor Eindhoven zelf? Momenteel worstelt de 
gemeente met die vraag en probeert Eindhoven te ontdekken hoe ze 
zich deze nieuwe identiteit aan moet meten. 
Daarnaast is het de vraag op welke manier Eindhoven deze titel kan 
handhaven en welke nationale en internationale ambities deze 
duiding met zich meebrengt. 

Binnen het Europese verband en met name de 'kennisdriehoek' 
Eindhoven-Leuven-Aken zullen de ambities van brainport ook 
inhouden om Eindhoven internationaal op de kaart te zetten. 

Op dat moment komt de bebouwde omgeving in zicht, maar 
'Eindhoven wereldstad' is niet bepaald het eerste dat in je opkomt bij 
dit 'provinciestadje' met +/- 208.000 inwoners. 

'Een stad die zich internationaal op de kaart wil zetten, zal gemakkelijk in de val /open van een neiging tot 'g/obalisering ', kiezen voor universele 
stede/ijkheid en generieke kenmerken, bijvoorbee/d in de vorm van willekeurige, maar opvallende hoogbouw, omdat een stad mee moet doen in 
mondiale netwerken.' 
[citaat dr. ir. Kees Doevendans; Bouwpers, jaargang 21 nummer 00 dd 21 09 2004] 

Toch zal in de bebouwde omgeving de indruk van de stad afstralen, maar om onderscheidend te zijn is meer aan betekenis nodig dan alleen die universele 
stedelijkheid. 

Met het idee om een studentenstad in de stad te maken volgens het megastructure-concept, zal de positie, uitstraling en wellicht identiteit van de TU/e en 
Fontys op een hoogstedelijke manier versterkt warden en krijgt Brainport een nieuw fysiek stedelijk onderdeel naast ender andere de High-Tech campus, TU
campus, Witte Dame [Design Academy] en overige [oud-] Philips complexen, dat zich onderscheidt van bovenstaand citaat. 

9 



1.3 het studentenaspect 

Een wezenlijk onderdeel van de invulling van het idee Brainport is onderwijs (en gerelateerde onderwerpen zoals R&D en technostarters) en inherent daaraan 
de student. 

Enige aspecten vanuit Brainport met betrekking tot onderwijs : 
• kennisinstituten ; R&D van internationaal aanzien 
• Hooggekwalificeerd onderwijs 
• voorzieningen voor technisch onderwijs op alle niveau's; 
• onderwijs als vestigingsfactor (internationale school); 
• de (inter-)nationale aantrekkingskracht als verblijfplaats voor kenniswerkers, ook tijdelijk. 
• speciale aandacht voor (techno-)starters 

De stad kent zo'n 20.000 hoger onderwijs studenten , maar Eindhoven staat niet bekend als studentenstad . lk wil daarom het studentenaspect van Brainport 
hier uitlichten in de vorm van studentenhuisvesting, op een manier die past bij de ambities van Eindhoven Brainport. 

'In de uitdagingen op fysiek stedelijk niveau komt studentenhuisvesting en voorzieningen voor tijdelijke kenniswerkers I studenten we/ naar voren: 
'Nieuwe woningtypologieen zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld voor studenten (Eindhoven studentenstad), voor starters, en voor short stayers I 
internationale kenniswerkers [. . .].' 
[citaat dr. ir. Kees Doevendans; Bouwpers, jaargang 21 nummer 00 dd 21 09 2004] 

lk kies voor een studentenstad in de stad, als statement voor Eindhoven studentenstad en als uiting van Eindhoven Brainport op fysiek stedelijk niveau. Dit is 
de opgave die ik kies voor het toepassen van het oude, in de jaren 60 actuele fenomeen van de megastructure. 
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2 MEGASTRUCTURE 

2.1 Het fenomeen megastructure 

De conceptuele basis voor mijn project haal ik uit het boek Megastructure 1
, van Raynar Banham . In 1964 is voor het eerst de term megastructure 

ge"introduceerd als noemer voor een in die tijd actuele tendens binnen de architectuur, in de nadagen van het Modernisme. 

De term 'megastructure' wordt gebruikt voor een bepaald soort gebouwen, die zich allereerst onderscheiden door hun afmetingen . Het megastructure concept 
gaat echter niet alleen over grote afmetingen , maar is gebaseerd op een onevenwichtige sprong in schaal , gecombineerd met een aantal kenmerken . Welke 
deze zijn en in hoeverre ze aanwezig moeten zijn is echter niet eenduidig vast te leggen en de gebouwen zelf kunnen onderl ing weinig overeenkomsten 
hebben. 
Wei is men het eens over de meest duidelijke voorouder van het concept: het Fort l'Empereur project in Algiers, van Le Corbusier uit 1931. 

Dit project bevat de meest elementaire kenmerken 
van het megastructure-concept zeals dat in de jaren 
60 ontstond : een in potentie ongelimiteerde lengte 
en een duidelijk onderscheid tussen een 
permanente hoofdstruktuur en een onafhankelijke 
invulling. 

1 [Banham, Raynar; Megastructure, urban futures of the recent past; Thames and Hudson Ltd , London 1976). 
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2.2 Definitie megastructure 

Het megastructure fenomeen zelf kent dus geen duidelijk afgebakende definitie. Het is meer een verzamelnaam voor diverse grootschalige projecten die een 
of meerdere bepaalde kenmerken met elkaar gemeen hebben. Wei zijn er verschillende algemene theoretische definities van het concept opgetekend, maar 
in de praktijk voldoet geen enkel megastructure-bouwwerk aan al de kenmerken. 

2.2.1 Maki & Wilcoxon 
Banham citeert de volgende twee, naar zijn mening eerste formele definities voor een megastructure: 

1964, Fumihiko Maki in Investigations in Collective Form: 
'a large frame in which all the functions of a city or part of a city are housed. [ ... ] In a sense it is a man-made feature of the landscape. It is like the 
great hill on which Italian towns were built. 
[ . . . ] 
a mass-human scale form which includes a Mega-form, and 
discrete.rapidly-changing functional units which fit within the larger 
framework.' 

1968, Ralph Wilcoxon in Megastructure Bibliography: 
'not only a structure of great size, but [ .. . ] also a structure which is 
frequently: 

1 
2 
3 

4 

constructed of modular units; 
capable of great or even 'unlimited' extension; 
a structural framework into which smaller structural units 
(for example, rooms, houses or small buildings of other 
sorts) can be built - or even 'plugged-in ' or 'clipped-on ' 
after having been prefabricated elsewhere; 
a structural framework expected to have a useful life much 
longer than that of the smaller units which it might support. ' 

12 



2.2.2 Aspecten 
De volgende aspecten van het megastructure-concept ontleen ik aan de kenmerken van de definities van Maki en Wilcoxon en de toelichting van Banham : 

a. stad in gebouw I gebouw als stad 
Maki : 'a large frame in which all the functions of a city or part of a city are housed. [ .. . ]' 
Megastructure is in potentie 'al-omvattend '; de potentie om meerdere (al dan niet alle) functies van een stad te herbergen. 

b. Bouwwerk als landschap 
Maki: 'In a sense it is a man-made feature of the landscape. It is like the great hill on which Italian towns were built. ' 
Een megastructure is niet langer een las element in het landschap of in de stad, maar transformeert zelf tot landschap of ondergrond waarop of in 
gebouwd wordt. Oak de verschijningsvorm zelf kan als weerspiegeling van het landschap of bodemrelief vormgegeven warden . 

c. Een sprong in schaal 
Maki : 'a mass-human scale form ' 
Wilcoxon : '[ .. . ] a structure of great size ' 
Een megastructure onderscheid zich voornamelijk door haar grate schaal. Het zijn niet alleen de grate afmetingen, maar oak de schaalsprong ten 
opzichte van de omringende bebouwing. 

d. Een herkenbare 'totaalvorm' I supervorm 
Maki: 'a mass-human scale form which includes a Mega-form, [ .. .] 
Het totaal , de Mega-form van het geheel , vormt een herkenbare eenheid. De totaalvorm zal niet de suggestie wekken dat het uit een serie losse 
gebouwen bestaat maar vormt een coherent geheel. 

e. Superstructuur I 'Drager' 
Wilcoxon: 'a structural framework into which smaller structural units (for example, rooms, houses or small buildings of other sorts) can be built ' 
Er is sprake van een superstruktuur met een containerfunctie. Habraken heeft dit gegeven gebruikt in zijn boek 'De Dragers en de Mensen' en in de 
plaatjes van Archigram komt dit heel beeldend naar voren in hun 'plug-in city' . 

f. Flexibiliteit I aanpasbaarheid I modulariteit 
Wilcoxon : 'a structural framework into which smaller structural units (for example, rooms, houses or small buildings of other sorts) can be built ' 
- or even 'plugged-in ' or 'clipped-on ' after having been prefabricated elsewhere; 

Maki: '[ ... ] and discrete,rapidly-changing functional units which fit within the larger framework.' 
Wilcoxon : 'a structure which is frequently constructed of modular units'. 
De megastructure is als het ware een container voor een flexibele, veranderlijke, onafhankelijke invulling. 
Binnen deze container zouden allerlei onderdelen en indelingen op het schaalniveau van kamer tot huizenblok onafhankelijk en uitwisselbaar ingevuld 
kunnen warden . 
Deze uitwisselbaarheid van onderdelen hangt nauw samen met modulariteit. 

13 



g. Repetitie 
Wilcoxon: 'a structure which is frequently capable of great or even 'unlimited' extension ' 
Een megastructure zou theoretisch onbeperkt voortgezet kunnen worden I uit kunnen 
breiden, maar wel binnen de eigen, herkenbare 'Mega-form', zoals in punt d. 
omschreven. 
In principe zou het bouwwerk lineair doorgebouwd kunnen worden met eenzelfde of 
gelijksoortige dwarsdoorsnede of serie modules maar ook klustering of uitbreiding in 2 
richtingen kan door repetitie van een bepaalde basiscomponent/ moduul. 
De regel is in principe dat de totaalvorm niet uiteen mag vallen zodat er losse 
bouwwerken ontstaan 

h. Tijdelijkheid 
Wilcoxon : 'a structural framework expected to have a useful life much longer than that of the smaller units which it might support. ' 
Megastructures werden bedacht om tijden te doorstaan terwijl de inhoud, of inbouw, meer naar een wegwerpproduct neigt. 
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2.2.3 Mijn afbakening 

Door de veelheid aan interpretaties van het concept en diversiteit aan 'megastructure trouvees' [zie §2.3.2 Megastructure in de praktijk] zal ik voor mijn eigen 
project een afbakening maken van die aspecten die ik relevant vind, die als spelregels dienen voor mijn eigen project. 

De punten uit §2.2.2 zijn de meest algemene kenmerken waar een megastructure aan kan voldoen maar niet per definitie aan hoeft te voldoen . lk zal ze in 
beginsel allemaal als uitgangspunt nemen voor mijn eigen project maar sommige punten zal ik op mijn eigen manier interpreteren of toepassen . 

Ad a [stad in gebouw I gebouw als stad] 
lk beperk dit gegeven tot het thema student. 
Met Brainport als uitgangspunt creeer ik een studentenstad in een enkel bouwwerk, met alle op de student toegespitste voorzieningen, met 
uitzondering van permanente onderwijsfuncties. 

Ad b (Bouwwerk als landschap] 
Dit gegeven sluit aan bij ideeen als meervoudig ruimtegebruik doet me vooral denken aan het Expopaviljoen van MVRDV 
Dit aspect spreekt me erg aan en wil ik vooral bij het zoeken naar een verschijningsvorm als uitgangspunt nemen. 

Ad c [Een sprong in schaal] 
Dit punt hangt samen met punt b in die zin dat ik de schaal van de stad binnen de schil van een enkel bouwwerk wil brengen . Dit is vooral van invloed 
op de interne organisatie . 

Ad d [Een herkenbare 'totaalvorm' I supervorm] 
De verschijningsvorm mag niet vervallen in een collage van veelsoortige elementen maar moet als enkel object herkenbaar blijven, ook wanneer de 
megastructure zich uitbreidt. 

Ad e [Superstructuur I 'Drager'] 
De draagstructuur staat los van de invulling en moet 
geschikt zijn voor diverse indelingen. 
Afhankelijk van de keuze voor een 'plug-in', 'clip-on' 
of cocon/schil concept kan de superstructuur dienst 
doen als rek waaraan en in diverse elementen 
opgehangen warden of als geraamte voor een 
omhulsel waarbinnen de ruimte gedefinieerd wordt. 

Ad f [Flexibiliteit I aanpasbaarheid I modulariteit] 
lk kies niet voor een 'plug-in' of 'clip-on' concept 
waarbij bijvoorbeeld externe modules in de 
draagstructuur warden geplaatst. 
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lk zie meer in een cocon of schil concept, waarbinnen een organisatiestructuur aanwezig is en waar intern de verdeling van ruimte kan wijzigen. In 
mijn geval zou dit neerkomen op een kokermodel waarbinnen de ruimte gedefinieerd wordt. 

Ad g [Repetitie] 
Repetitie heeft enerzijds te maken met de mate van modulatiteit van de onderdelen waarmee de ruimtes binnen de hoofdstructuur gedefinieerd 
warden en anderzijds met de verschijningsvorm . 

Bij uitbreiding van de megastructure wordt in principe de bestaande structuur gerepeteerd . Ook dit zou weer 'modulair' kunnen gebeuren, of door het 
continueren van een bepaalde dwarsdoorsnede of serie dwarsdoorsnedes. In de verschijningsvorm zou dus sprake moeten zijn van een bepaald 
soort repetitie-element, zoals een duizendpoot uit een serie identieke segmenten bestaat, of van een vormgenererend principe, zoals bijvoorbeeld een 
vlecht. 

[kunstwerk Swing, Kastelenplein Eindhoven; kruis, driehoek, vierkant] Een voorbeeld van een enkel element dat een zeer levendige repetitie genereert. 

Ad h [Tijdelijkheid] 
Studenten komen, studenten gaan. Gelijkmatig zal het niet gebeuren en in de loop der tijd zullen functies wisselen of verdwijnen . lk zal rekening 
houden met de mogelijkheid voor een eenvoudige herindeling van wooneenheden , herconfiguratie van functies en herbestemming van het geheel. 

Dit punt hangt ook vooral samen met punt f . Misschien moet het bouwwerk t.z.t. een faculteit herbergen , of slokt het de hele TU op en verdwijnt de 
woonfunctie . lk heb geen zin om de term 'flexibiliteit' hier uit te melken, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. 
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2.3 Megastructure, opkomst en ondergang 

Deze paragraaf is in principe ter illustratie bedoeld over de ontwikkeling van het megastructure-concept, en staat verder las van mijn uitwerking. 

De volgende uitleg wordt gegeven door Banham [in het boek megastructure] over de opkomst en onvermijdelijke ondergang van het megastructurefenomeen : 

2.3.1 Opkomst 
Het idee van het megastructure-concept kwam op in de jaren 60, in de nadagen van het Modernisme, en was voornamelijk ge"lnspireerd op een aantal 
projecten en ideeen uit de jaren 50. Dankzij moderne technieken en materialen konden dergelijke bouwwerken ontstaan, hoewel de voorlopers nag niet onder 
een duidelijke gemeenschappelijke noemer vielen . 

Banham bestempelt het megastructure-concept als spil in de ontwikkeling die het einde van het 
Modernisme betekende. Begin jaren zestig heerste nog altijd het Modernistische idee van de 'total 
architecture ', zoals voorgestaan door Walter Gropius, dat de architect verantwoordelijk is voor het 
vormgeven van de volledige menselijke omgeving. 
Maar maatschappelijk werd deze houding niet langer geaccepteerd omdat deze totale, geregisseerde 
vormgeving van de gebouwde omgeving veelal monotone, homogeen ontworpen architectuur 
opleverde, die doods aandeed en gestript was van alle culturele elementen en bij voorkeur alleen aan 
de Internationale Stijl voldeed . 

Op een bepaalde manier bood het megastructure-concept uitkomst voor dit probleem. Uitgangspunt 
was het idee van de urban 'spontaneity', ['spontane stedebouw' I zelfbouw] dat in de CIAM van 1951 
opgetekend werd . 

Ban ham: 
'Opeenvolgende bewegingen uit de jaren vijftig en zestig en met name de opkomst van Pop art, 
benadrukten de 'niet-professionefe ' bijdrage aan de zichtbare gebouwde omgeving. Een golf van 
interesse in locale, streekgebonden architectuur en vormentaal, culminerend in Bernard Rudolfsky's 
tentoonstelling 'Architecture without Architects' (1964) , had ook een interesse gecreeerd in iets dat 
Maki omschreef als de 'groep-vorm ', of kluster-vorm: de repetitie en opeenhoping van op het oog 
gestandaardiseerde streek-bouw elementen in nederzettingen met opvallend heldere 
stedebouwkundige opzet of een markant silhouette, vergezeld van het toonbeeld van de onvermijdelijke 
bee/den van de ltaliaanse berg-stadjes die Maki al aanhaalde, evenals ongeveer iedereen in die 
periode.' 

[afb. : model of Moshe Safdie's 'Habitat' housing, Montreal , 1967] 
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Een voorbeeld in Eindhoven 

Minder bekend maar dichter bij huis is wellicht 
het cityplan voor Eindhoven van Van den 
Broek en Bakema dat in 1969 werd 
aangenomen door de gemeenteraad maar 
uiteindelijk niet gerealiseerd werd . In dat plan 
werd het centrum van Eindhoven half 
afgebroken waarna er een Lijnbaanachtige 
struktuur van strakke, zakelijke hoogbouw zou 
verrijzen. De kern van het plan was een 400 
meter lange 'ruggegraat' , 30 meter hoog, vanaf 
de markt tot de Dommel, waarlangs wat torens 
en andere hoogbouw gegroepeerd stonden. 

Een plan onder het motto 'een gebouw hoeft 
niet mooi te zijn , als het maar goed is. ' We 
weten inmiddels hoe het met de Lijnbaan in 
Rotterdam is afgelopen . Het is inderdaad nooit 
mooi geweest en of iets goed is blijkt ook maar 
tijdsgebonden . 

Het megastructure-concept bood in die zin uitkomst, dat het nieuwe stedelijke strukturen, 'urban 
structures of the future ', zou creeren, waarin een moderne, high-tech maatschappij haar eigen variant 
van de zogenaamde spontane kluster-vorm kon bouwen . 

In de ogen van N.J. Habraken, volgens Banham de meest vooruitstrevende megastructure-theoreticus, 
zouden deze megastrukturen de dragers zijn waarin die 'spontane zelfbouw' plaats zou kunnen vinden , 
als breuk met de moderne totaalarchitectuur zoals de massawoningbouw en terugkeer naar het 
individuele, niet-professionele opdrachtgeverschap, met eigentijdse, lokale cultuurelementen . 

Maar toch hoopten de megastructuralisten dat een dergelijk proces plaats zou vinden - maar dan 
binnen een framewerk ontworpen door professionele architecten , volgens de opvattingen en 
esthetische waarden van de eigentijdse professionele architectuur. 

2.3.2 Megastructure in de praktijk 
Tot zover de idealen, die in de praktijk echter nooit realiseerbaar bleken . Veel projecten bleven bij 
theoretische oefeningen op papier en de gebouwde resultaten die ook werkelijk vanuit het 
megastructure-concept ontworpen zijn , zijn kort door de bocht genomen op een hand te tellen , waarbij 
bovendien concepten als 'plug-in ', 'clip-on ' en 'modulair' ver te zoeken zijn . 
De meeste praktijkvoorbeelden betroffen vooral projecten die niet als zodanig bedoeld ontworpen 
waren, maar wel in het plaatje pasten en geschikt bleken om het megastructure etiket op te plakken, de 
zogenaamde 'megastructure trouvees'. Vandaar ook de zo uiteenlopende bouwwerken en problemen 
met het formuleren van een eenduidige definitie. 

Het megastructureconcept was de gehele jaren zestig het meest progressieve concept voor 
architectuur en stedebouw. Dit, dankzij de potentie om heersende problemen in de oude steden op te 
lossen zoals slechte infrastruktuur en verkeersverstoppingen door fijnmazig en dicht stadsweefsel en 
een grotendeels oud en technisch slecht woningbestand . 

Megastructure had het in zich om verstopte steden opnieuw te ordenen, met complexe samenkomsten 
van functies, de mogelijkheid infrastructuur te incorporeren en het hield rekening met veranderende 
functies en aanpasbaarheid . 

2.3.3 Ondergang 
Eind jaren zestig werden de megastructure projecten steeds onwerkelijker en deden ze steeds meer 
conceptueler en science-fictionachtig aan [denk aan Archigram] , terwijl het duidelijk werd dat 
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megastructure in de praktijk technisch achterbleef en niet meer aan de beloftes en verwachtingen voldeed . 

Vanaf 1968, ingeluid door Peter Hall's artikel 'Monumental Follies', ging het achteruit met megastructure, terwijl het voor het grootste deel van de 
architectuurwereld nog een veelbelovend concept leek. Hall bekritiseerde voornamelijk de vernietiging van het bestaande stedelijke weefsel. De meest 
vooruitstrevende megastructuralisten zagen de oude stad volledig opgeslokt en vervangen door hun nieuwe strukturen . In de praktijk bleek het ook dat er 
nouwelijks met historisch besef werd omgesprongen bij het inpassen van de megastructures in de bestaande stad . [zie cityplan van Van den Broek en 
Bakema] . Ook gaat Hall in op water precies voor die oude stad in de plaats kwam; een onpersoonlijke kille betonwildernis. Hij schetste een beeld van een 
autonome zelfvernietigende en zelf-regenererende machine. 

Deze achteloze vernietiging van bestaande strukturen in de stedelijke vernieuwingsprojecten uit de jaren zestig wekten een hernieuwde interesse voor 
behoud van het historisch erfgoed op. Dit uitgangspunt stond ook aan de geboorte van het Postmodernisme, dat als kritiek op het Modernisme ontstond en 
waarin het teruggrijpen op historische stijlen en details weer 'toegestaan' was. 

Ook de veelbelovende vrijheid met flexibiliteit en aanpasbaarhied binnen de megastructure bleken in de praktijk nouwelijks uit de verf te komen . Meestal was 
er maar een beperkt aantal mogelijkheden tot aanpassing, die bovendien al uitgewerkt en voorgeschreven waren door de architect. 

Daarnaast keerde het publieke sentiment zich tegen megastructure op politieke en ideologische gronden. De megastructure projecten gingen gemoeid met 
gigantische investeringen en aantasting van de gemeenschap die er voor moest wijken . In de tijd van flower power en de herwaardering van de 
'gemeenschap' werd megastructure het symbool van liberaal-kapitalistische onderdrukking, iets dat in die periode nogal gevoelig lag. 

2.3.4 Erfenis 
Megastructure behoort tot het verleden. Althans, de hype die het ooit was. Er warden echter nog steeds projecten opgeleverd waar het label aangehangen 
zou kunnen warden . Megastructure uit de jaren 60 is te veel naar een bepaalde richting gekeerd, die van de theoretische basis van aanpasbaarheid en 
veranderlijkheid, die in de praktijk nogal tegenviel. 

Megastructure bleek, zoals veel dominante, overheersende stromingen, geen coherente noemer, maar een soort containerbegrip dat een aantal losse 
stromingen en concepten omvat die allemaal hun eigen weg zijn gegaan. 
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Hiernaast: de situatie tot +/- 1973, waarna de maffia uit de enclave geveegd is en het kon uitgroeien tot de 
situatie in de afbeelding hierboven: een veilig toevluchtsoord voor Chinezen die illegaal in Hong Kong 
verbleven . 

[Zie: Lambot, Ian ; City of Darkness, Life in Kowloon Walled City; Watermark Publications (UK) Limited ; 1993] 

2.3.5 Een praktijkvoorbeeld: Kowloon. 
100% anarchie, 100% megastructure. 

Het enige geslaagde praktijkvoorbeeld van de theoretische 
idealen van de megastructure: Kowloon Walled City, Hong 
Kong . Een soort koraalrif onder de megastructures: een 
samengekoekt bouwwerk in , op, over en door gebouwen 
heen: een achterbuurt die organisch uitgegroeide tot een 
stad , zonder tussenkomst van architecten, planners of 
ingenieurs. 

6,5 are massieve bebouwing , 10 tot 14 verdiepingen hoog, 
33.000 inwoners [Bevolkingsdichtheid van 1,900,000 
inwoners I km2] , de grootste achterbuurt ter wereld maar 
ook, onder voorbehoud , de dichtste benadering voor een 
volledig zelf-regulerende, zelfvoorzienende, eigengestuurde 
moderne stad die ooit heeft bestaan. Een werkend model 
van een anarchistische samenleving . 

Een Chinese enclave in het toenmalige Britse Hong Kong, 
waar noch de Britse, noch de Chinese overheden iets te 
zeggen hadden. 
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2.4 Waarom megastructure 

Wat me aanspreekt aan het megastructure-concept is het bijna bizarre schaalniveau voor een enkel bouwwerk. En het is in staat verschillende vormen van 
ruimtegebruik te combineren, zoals bijvoorbeeld het MVRDV-paviljoen op de wereldtexpo 2000 in Hannover laat zien. Dit expopaviljoen is ook een reactie op 
ruimtegebruik- en gebrek in Nederland. Ruimte is schaars in dit land en ik zie meer toekomst in het compacteren van de stad en het benutten van restruimte 
dan het open landschap dat we nog hebben verder te fragmenteren met ruimterovende suburbanisatie zoals onze prachtige Vinex-wijken [kuch]. 
Maar ook intern ontsaat een stedelijke ruimte met in principe het dynamische, veranderlijke ruimtegebruik van een stad plus de uitdaging om in het ontwerp 
daarin te voorzien . 

Daarnaast biedt het uitdagingen op fysiek stedelijk niveau, zoals de schaalsprong met bestaande bebouwing, de inpassing in de bestaande stadsstructuur, of 
de 'dialoog' met de omgeving en de stad als geheel, en vooral de verschijningsvorm in relatie tot de onwerkelijke schaal en omgeving vraagt om aandacht. 
Megastructure biedt een onconventionele oplossing voor het compacteren van de stad en gaat voorbij aan de verschijning van het traditionele bouwblok en 
het normale ruimtegebruik van de gebouwde omgeving. Dit zijn allemaal zaken die me prikkelen en die een mooie ontwerpopgave voor een afstudeerproject 
opleveren. 

• Reactie op ruimtegebrek en ruimtegebruik in Nederland 
• Onconventionele verkenning van compacteren van de stad 
• Experimenteren met schaal 
• Ruimtelijke relatie omgeving 
• Dialoog TU I stad 
• Lineaire interne organisatie 
• Dynamiek interne ruimtegebruik 
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3 STEDEBOUWKUNDIG 

3.1 Lokatie 

De gekozen lokatie is het zuidelijke stuk van de middenberm van de J.F. 
Kennedylaan tussen de Ring en de Vincent van den Heuvellaan bij het 
Rabobankkantoor. Een stuk van zo'n 730 meter lang en 20 tot 28 meter breed. 
De Kennedylaan doorkruist de noordelijke helft van de stad vanaf de A2 I A58 
tot bijna aan het spoor, vlakbij het station dat zo'n beetje het geografische 
midden van Eindhoven vormt. 

Wat ik interessant vind zijn de nog onaangewende ruimtebronnen binnen de 
stad. Een bestaande stad biedt binnen haar grenzen steeds minder ruimte voor 
verdichting . Vanuit de aard van het megastructure-tenomeen zal het bouwwerk 
of een lineaire opzet krijgen , of het spreidt uit over twee richtingen over een 
enorme lap van een aantal voetbalvelden groat. lk wil niet de kant op gaan van 
Van den Broek en Bakema [zie kader in §2.3] die met hun Cityplan de afbraak 
van de halve oude binnenstad voor ogen hadden, dus daarmee vervalt in 
principe de 'voetbalvelden' variant en zoek ik dus een lineaire ruimte binnen de 
bebouwde kom . 

Met een lineaire opzet in gedachten kom ik automatisch uit op de 
hoofdverkeersaders van de stad, waarvan een groat deel omzoomd wordt door 
stukken groen, als bufferzone tussen de drukke weg en de woonomgeving en 
met name de Kennedylaan komt op een presenteerblaadje gezien de aard van 
het project. Zowel de Fontys als het TU-terrein grenzen aan de Kennedylaan 
en de Kennedylaan beschikt over een flink brede middenberm die bijna 
bestemd lijkt voor het lineaire karakter van het megastructure-concept en die in 
de geest van het megastructurefenomeen in potentie vanaf het spoor tot aan 
de A58 benut zou kunnen warden . 
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3.2 De context 

De bredere context van het object is in principe heel Eindhoven en dan met name op het gebied van het stedelijke weefsel. lk geef een globaal overzicht over 
het ontstaan van de struktuur van Eindhoven waarna ik die gebieden omschrijf die een directe of indirecte relatie hebben met mijn project. 

3.2.1 De struktuur en het weefsel van Eindhoven 

Eindhoven is ontstaan op een hoger gelegen terrein tussen de riviertjes de Dommel en de Gender. Vijf omringende dorpen ontstonden als linten langs de 
hogergelegen zandruggen tussen de beekdalen en liepen als radialen vanuit het stadje Eindhoven. De industrialisatie in de 19e eeuw brachten vooral textiel
en tabaksindustrie, een kanaal en het spoor. Door bevolkingstoename groeiden deze linten dicht. 

Het huidige Eindhoven heeft vooral vorm gekregen in de 20e eeuw. In 1920 werden de randdorpen geannexeerd en Philips kwam tot grate groei en vulde 
grate stukken stad met fabrieken en oak woningbouw. Uitbreidingen kregen plaats tussen de oude radialen waar de beekdalen werden drooggemalen . In de 
oorlog is er veel van de oude binnenstad weggebombardeerd . 

De wederopbouw werd aangegrepen om grate infrastructurele projecten te realiseren zoals het hoogspoor, de rondweg, en oak twee grate nieuwe ruime 
radialen , de Karel de Grotelaan en later de J.F. Kennedylaan. Vanaf die tijd is de stad enorm naar het noorden uitgebreid volgens de idealen van de CIAM, 
monofunctioneel met afwisselend hoog en laagbouw en veel ruimte voor autoverkeer. 

De zuidelijke helft kent vooral de klusters van de oude dorpskernen, arbeiderswijkjes tussen de oude radialen en de na-oorlogse uitbreidingen van 
rijtjeshuizen en middelhoge flats . 

3.2.2 De Kennedylaan 

De Kennedylaan is dus in de wederopbouw aangelegd als een brede groene ontsluitingsweg met driebaans rijstroken. Doordat dit gebied nag vrijwel 
onbebouwd was kon hij zo ruim opgezet warden . 

Vanaf de A2 I A58 is de Kennedylaan een prominente toegangsweg voor Woensel, voor de noordelijke ringweg en naar het centrum en ligt direct aan het TU 
terrein en de Fontys. 
Over de inpassing van het stuk Kennedylaan van mijn plangebied in de hoofdverkeersstruktuur valt een en ander te zeggen. Sinds de voltooiing van de Ring 
en diverse herstruktureringen van het verkeer in het centrum heeft dit stuk Kennedylaan aan betekenis verloren. 

Op de volgende pagina's volgt een overzicht van de verschillende verkeersstromen van het doorgaand verkeer waar mijn plangebied mee te maken heeft. 
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VERKEER NAAR HET ZUIDEN 

De doorgaande route naar het zuiden, het centrum 
in, kan op twee manieren . 

• De route naar de zuidkant van het station loopt 
via de ring (Onze Lieve Vrouwestraat) en de 
Montgommerylaan. Vanaf de Fellenoord kan 
niet meer afgeslagen warden de Vestdijktunnel 
in. 

Verkeer kan vanaf de Vestdijktunnel alleen nog 
verder de stationsweg in, oostwaarts . De 
Vestdijk heeft eenrichtingsverkeer naar het 
noorden (m .u.v. bussen). 
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• Om het centrum te bereiken moet verkeer vanaf 
de Fellenoord de Boschdijktunnel in afslaan. De 
Boschdijktunnel is wel bereikbaar vanaf de 
Kennedylaan, de Vestdijktunnel dus niet. 

Maar verkeer voor de Boschdijktunnel zou dus 
oak via de Montgommerylaan geleid kunnen 
word en 

Doorgaand verkeer voor het zuiden van Eindhoven, 
onder het centrum , slaat af op de ring op de Onze 
Lieve Vrouwestraat I lnsulindelaan. 
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VERKEER NAAR HET COSTEN 

Vanuit het noorden: 
• De afslag naar het oosten gebeurt op de ring via 

de Onze lieve Vrouwenstraat I lnsulindelaan en 
niet via de Prof. Dr Dorgelolaan 

Vanuit het zuiden: 
• Vanuit het zuiden komt de Kennedylaan niet aan r 

bod. 
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VERKEER NAAR HET NOORDEN 

Vanuit het centrum & zuidwesten: 
• Verkeer uit het centrum en zuidwesten gaat in 

principe door het plangebied maar zou via de 
Montgommerylaan geleid kunnen worden 

Vanuit het oosten & Eindhoven Zuid: 

• Verkeer uit het oosten kan via de lnsulindelaan I 
Onze lieve Vrouwenstraat de Kennedylaan 
bereiken 
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VERKEER NAAR HET WESTEN 

Vanuit het noorden: 
• In principe rijdt het verkeer voor het zuidwesten 

via het plangebied de Fellenoord op Maar 
verkeer voor die richting zou dus ok via een stuk 
ring en de Montgommerylaan kunnen rijden . 
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Concluderend: 

De conclusie is dat het stuk Kennedylaan tussen ring en spoor in potentie afgesloten kan warden voor doorgaand verkeer. Dit is oak het geval wanneer Park 
Hilaria, de Eindhovense kermis , precies op het plangebied plaatsvindt. Vanuit het noorden kan verkeer voor het zuiden en westen via de Montgommerylaan 
geleid warden , verkeer voor het oosten slaat op de Ring al af. Vanu it het zuiden zou het verkeer voor noordelijke richting oak via de Montgommerylaan geleid 
kunnen warden. 

lk denk niet dat het wenselijk is om dit stuk Kennedylaan volledig af te sluiten voor doorgaand verkeer, maar de verkeersintensiteit zou dus teruggebracht 
kunnen warden door meer verkeer via de Montgommerylaan te leiden . De tweemaal driebaanscapaciteit zou dus teruggebracht kunnen warden naar twee 
tweebaans rijstroken . 

Daarnaast vormt dit stuk Kennedylaan een (extra) ontsluiting voor bestemmingsverkeer voor het Rabo-hoofdkantoor en het Kennedy Business Center en het 
is de westelijke ontsluiting voor het TU-terrein . 
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3.3 lnpassing in de stad 

3.3.1 Megastructure & Eindhoven 
In haar geschiedenis is Eindhoven vaker geconfronteerd met schaalsprongen in haar bebouwing. Denk aan de Philipsfabrieken die tot in het centrum in de 
stad doordringen maar ook veel inmiddels weer afgebroken textiel- en sigarenfabrieken. Ook kent Eindhoven een varieteit aan grootschalige gebouwen en 
complexen [zoals onder andere: Evoluon , Bijenkorf, Dorinth , Rabo hoofdkantoor, TU, Heuvelgalerie], in het gebied binnen de Ring, maar dit soort elementen 
komt natuurlijk in iedere (grote) stad voor. 

Opmerkelijke plannen zijn ook het Cityplan van Van den Broek en Bakema [zie ook §2.3] uit eind jaren 60, maar een recenter voorbeeld is de studie onder 
leiding van Peter Eisenmann voor het stationsgebied van Eindhoven . [zie bijvoorbeeld de maquette op vloer 7 van Vertigo] 

3.3.2 Megastructure & Kennedylaan 

De aangrenzende omgeving 
Op de volgende pagina's beschouw ik de directe omgeving en probeer ik per gebied de karakteristieken en de relatie met het plangebied aan te geven om zo 
te beoordelen hoe ze op mijn project aansluiten en in hoeverre mijn project in het gebied op zijn plaats is. 
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NOORDZIJDE 
[Ring, verlengde Kennedylaan] 

De noordzijde van het plangebied wordt begrensd 
door de Ring. Het verlengde van de Kennedylaan 
wordt langs grote delen geflankeerd door hoge 
woonflats en vormt een lint van hoogbouw tussen de 
wijken die hij ontsluit. 

ZUIDZIJDE 
[Rabobank, Kennedy Businesscenter, NS station I spoor] 

Aan de zuidkant vormt het spoor de voornaamste 
grens tussen noord en zuid , waarbij het station voor 
mijn plangebied als poort naar het stadscentrum 
fungeert. 

De Fellenoord ontwikkeld zich steeds meer tot 
kantorenzone met steeds meer hoogbouw. Het 
RABO-hoofdkantoor, een herkenbaar complex tot 
zo'n 48 meter hoog, ligt naast de Kennedylaan en 
heeft als blikvanger concurrentie gekregen van het 
nieuwe Kennedy Business Center. 

Het Kennedy Business Center vormt de beeindiging, 
danwel het begin, van de Kennedylaan aan de 
zuidkant. Een aantal markante kantoren creeert een 
duidelijke as tussen station en universiteit om zo de 
TU nadrukkelijker aan de binnenstad te koppelen . 
De 82 meter hoge Kennedytoren markeert duidelijk 
de as tussen het station en de TU. 

De zuidzijde kenmerkt zich dus voornamelijk door 
flinke kantoorgebouwen I complexen. 
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OOSTZIJDE 
[Dommel , TU-terrein] 

Aan de oostzijde grenst het TU-terrein met eerst een 
brede strook groen waar ook de Dommel in stroomt 
en daarachter de beeldbepalende hoogbouw van 
het hoofdgebouw, E-hoog en Vertigo. Links van de 
Dommel staat het ovale Kennisppoortgebouw als 
sculptuur en blikvanger in de groenstrook. 

De groenstrook zelf is als het ware een uitloper van :il1 1!!¥1~~~~~~~b~ 
een 'groene wig ', die vanuit wandelbos Eckart de 
stad binnendringt, waarin het TU-terrein als het ware 
gelegen is. Mijn plangebied vormt als het ware een 
begrenzing , danwel beeindiging van deze wig, 
alsmede een omzoming van het TU-terrein. 

Het TU-terrein zelf is een groot, open, zeer groen 
gebied waar flinke hoogbouw boven de boomtoppen 
uitsteekt. 

Aan de noordkant van het TU-terrein liggen de 
sportvelden van de TU in deze groenstrook achter 
dichte bebossing verscholen. 
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WESTZIJDE 
[Fontys, Montgomerylaan, Oud-Woensel] 

Het westen is een interessant gebied, waar de 
Montgomerylaan en de Kruisstraat het meeste 
uitspringen. 
De woonwijk direct links van de Kennedylaan is 
sterk naar binnen gericht. Kleinschalige rijtjeshuizen 
warden random afgeschermd door midden
hoogbouwflats en het Fontysterrein aan de 
noordkant. Er is maar een flatgebouw met 
huurappartementen dat direct aan de Kennedylaan 
grenst, die als enige woningbouwelement aan mijn 
plangebied grenst. 

Tussen deze wijk en de ring ligt de Fontys met 
bebouwing tot 5 lagen hoog met ook weinig 'contact' 
met de Kennedylaan. Onderaan de wijk ligt 
Studentencentrum de Bunker. 

De Veldmaarschalk Montgomerylaan en haar 
bebouwing lijken de meest directe buur van mijn 
plangebied doordat de wijk tussen de 
Montgommerylaan en de Kennedylaan zo naar 
binnen gekeerd is. 
De strook flats aan de linkerkant tussen Fellenoord 
en ring is een interessante tegenhanger voor mijn 
project, aangezien het hier een nagenoeg 
ononderbroken gevelwand betreft van woonflats, 
parallel aan de Kennedylaan . De hoogste flat begint 
bij de Fellenoord met 1 O lagen, aflopend naar lagere 
flats , maar de grootste helft richting Ring zit op 5 
lagen. 

Links van de Montgomerylaan ligt Oud-Woensel, 
een kleinschalige fijnmazige wijk met als hoofdas de 
Kruisstraat, uitlopend in de Woenselse markt. De 
Kruisstraat is een levendig gebied met veel 
uiteenlopende eetgelegenheden en winkels. 
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Conclusie 
Als ik mijn project als een 'hoogstedelijk lint' beschouw vormt dit lint geen conflicterend element voor de omringende gebieden, maar past het naar mijn 
mening prima op deze plek. 

Allereerst vormt het een continuering van het hoogbouw karakter van de Kennedylaan : 
• de hoge woonflats naar het noorden 
• de flankerende hoogbouw van het TU-terein 
• de beeindiging in het Kennedy Business Center, met de 82 meter hoge Kennedytoren als 'baken' 
• de kantorenzone bij de Fellenoord, met vooral het Rabo-complex als directe buur 

Daarnaast vormt de oostgevel van het project een decor en omzoming voor het TU-terrein en een beeind iging voor de groene wig uit het wandelbos Eckart, 
met nag een brede strook groen tussen de bebouwing van de TU en mijn project. Bovendien vormt de gevelwand van de Montgommerylaan een soortgelijke 
'stedelijke wand', waaraan mijn project zich als het ware spiegelt. 

Het project vormt in principe de grootste 'bedreiging' voor de woonwijk direct ten oosten van het plangebied, maar die wijk keert zich bijna volledig af van de 
Kennedylaan op die ene flat na, dus die heeft als enige de pech dat er een gevelwand in plaats van boomkruinen in het directe uitzicht verschijnt. [Op 31 
meter uit de gevel , dus lijkt me overkomelijk.] 

Daarnaast vormt het hoogspoor, dat het noorden van het centrum afsnijd , een groter fysiek obstakel voor de stad , dan een lint langs een radiaal vanaf het 
centrum , dat in principe geen gewenste interactie van stadsdelen belemmert. Als verkeersader ligt de Kennedylaan in principe al in een brede bufferzone 
waar aangrenzende wijken zich vanaf keren , dus ideaal om er een megastructure volledig tot aan de A2 door te repeteren. 
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3.3.3 Verbindingen 

Op verschillende punten is het plangebied verbonden met de omringende gebieden, waarvan ik er vier van belang vind om rekening mee te houden in het 
ontwerp. Het is met name het TU terrein waarmee het plangebied een dialoog aangaat en een ruimtelijk en functioneel verband heeft. Het functionele verband 
geldt ook voor de Fontys. Verder ligt het plangebied op een steenworp van het centrum, met voorzieningen en horeca op loopafstand. Daarnaast levert de 
Kruisstraat een levendig voorzien ingengebied dat directer met het plangebied verbonden is dan het centrum . Het spoor vormt hier geen barriere en de 
voorzieningen zijn kleinschaliger en meer toegespitst op de dagelijkse behoeften dan die in het centrum . 
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TU-terrein 
1. De westelijke toegang van het TU-terrein voor autoverkeer komt uit op de 

Kennedylaan en is bedoeld voor verkeer vanuit het noorden . In het 
verleden kon autoverkeer ook doorsteken naar de Fontys maar dit is nu 
alleen voor fietsers en voetgangers mogelijk. 
Wei vormt dit een as tussen TU en Fontys die het plangebied kruist en dus 
'inplugt' in mijn project. 

2. Vanaf het Auditorium loopt een voetgangersbruggetje over de Dommel die 
rectstreeks doorgetrokken kan worden naar het plangebied . 

3. Aan de zuidkant vormt het Limbopad de voetgangers- en fietsersverbinding 
vanaf het station naar het TU-terrein . Graag zou ik tussen het Limbopad en 
het bruggetje bij het Auditorium nog een extra voetgangers- en 
fietsersverbinding zien om in deze zone een meer directe aansluiting 
tussen het bouwwerk en het TU-terrein te creeren. 

4. Ook is het denkbaar om een voetgangers- en fietsersverbinding te maken 
naar het sportcentrum, ter hoogte van het tennispaviljoen. Eventueel kan 
deze aan de andere kant doorgetrokken worden naar het Fontys-terrein . 

Fontys 
5. Zoals gezegd , in het verlengde van de westelijke auto ontsluiting van het 

TU-terrein [1] loopt een voetgangers- en fietsersverbinding naar het 
Fontysterrein . 

Centrum 
6. De zuidkant van het bouwwerk zou hier als doorgaande route het 

bouwwerk uit en het centrum in op in kunnen spelen . 

Kruisstraat 
7. Vanuit de Bunker vormt de Hooidonksemolen altijd de directe en meest 

logische verbinding naar de Kruisstraat. lk denk dat hetzelfde zal gelden 
voor mijn plangebied dus zal ik de Hooidonksemolen ook als 
verbindingspunt naar de Kruisstraat in het ontwerp opnemen . 

8. De extra verbinding naar het TU-terrein tussen Limbopad en het 
voetgangersbruggetje naar het Auditorium lijkt mij in het verlengde van de 
Hooidonksemolen ideaal gelegen. De verbinding kan direct doorgetrokken 
worden naar de zuidkant van het Auditorium en vormt een tegenhanger 
voor de TU-Fontys as. 
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3.4 Masterplan lokatie 

Bovenstaande uiteenzettingen resulteren in een concept-masterplan voor het plangebied en omringende gebieden, waar ik in het ontwerp rekening mee zal 
houden. 

• Het bouwwerk blijft binnen het stramien van de middenberm om de suggestie van continuering over de Kennedylaan te onderstrepen. 
Binnen deze grens is het ook niet nodig om de groenstrook langs de Dommel met bebouwing of infrasrtuktuur aan te tasten . 

• Doordat dit stuk Kennedylaan aan belang heeft afgenomen is een twee- in plaats van een driebaansweg voldoende. 
De 3° rijstrook aan de middenberm kan als ventweg of ontsluitings op- of afrit aangewend warden of deels verdwijnen , afhankelijk van het ontwerp. 

• Het bouwwerk vormt een lint en stedelijke beeindiging van de groene wig vanu it wandelbos Eckart, en tegelijkertijd een omzoming of decor voor het 
TU-terrein . 

• De sportvelden en het Studenten Sportcentrum zullen een verbinding krijgen met het plangebied . 

• De as tussen Fontys en TU zal in het ontwerp, danwel in de organisatorische opzet, een plaats krijgen . 

• Tussen de Hooidonksemolen en het Auditorium zal een tweede as aangelegd warden, vergelijkbaar met die tussen TU en Fontys. 

• Het voetgangersbruggetje achter het Auditorium zal direct aangesloten warden op het plangebied . 

• De Bunker verdwijnt [zie H4] en dit terrein zal aansluiting vinden bij de Fellenoord kantorenzone. 
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4 PROGRAMMATISCH 

4.1 lnleiding 

De primaire functie van het bouwwerk is studentenhuisvesting. Daarnaast speelt het 'studentenstad-in-de-stad'-concept een rol , op grond van het 
megastructure-kenmerk dat Fumihiko Maki aangeeft [zie §2.2.2.a]: 'a large frame in which all the functions of a city or part of a city are housed. [ .. . ]' Dit 
betekent dat ik naast studentenhuisvesting in principe alle specifieke studentenvoorzieningen buiten de onderwijsinstellingen een plaats wil geven in mijn 
megastructure. 

De situatie in Eindhoven biedt gelegenheid om deze voorzieningen elders uit de stad te onttrekken. Studentencentrum De Bunker wordt al jaren weggekeken 
door de gemeente en voor Studenten Cultuurcentrum Scala wordt ook gekeken voor andere huisvesting. Daarnaast zijn er voorzieningen verdwenen die in 
een dergelijke 'studentenvillage' weer levensvatbaar kunnen blijken. 

In dit hoofdstuk geef ik een overzicht van alle functies en ruimte-eisen die in het bouwwerk verwerkt worden en geef ik een indicatie van de capaciteit van de 
woonfunctie en het bestaansrecht van een voorziening voor het huisvesten van een paar duizend studenten. 

4.2 De woonfunctie 

4.2.1 Capaciteit woonfunctie 

Voorop staat studentenhuisvesting. Als richtwaarde ga ik uit van 3300 wooneenheden in alle soorten samenstellingen . Dit aantal is afgeleid van een 
ruimtelijke vergelijking tussen twee herkenbare en toepasselijke referenties: ik vul mijn plangebied op met het hoofdgebouw van de TU/e en door middel van 
een oppervlakte-vergelijking met de studenten-sterflats in Wageningen krijg ik inzicht in het aantal kamers dat in mijn project zou kunnen passen. In bijlage 1 
staat dit uitgewerkt. 

lk kies in principe voor dezelfde capaciteit die alle sterflats samen herbergen [3322 wooneenheden] : dit resulteert in een totaal van 6 woonlagen . Het maaiveld 
en laag een reserveer ik als ruimte voor de overige functies dus dit zou een totaal van 8 lagen betekenen. De hoogte-breedte verhouding in de 
dwarsdoorsnede zal zo grofweg 1 op 1 worden , wat ik ook als uitgangspunt zal nemen voor mijn vormstudies . 
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Di\ 1evert een herkenbare visuele reierentie op die ook een beter gevoel voor de schaal van he\ geheel geett: vier rnaal he\ hooidgeboUW van de TU/e achter 

elk••' in de rniddenberrn geprojecteerd. met de grens van 8 \agen vanai rnaaive\d: 

39 



4.2.2 Bewoners 

Regu/iere studenten 
In Eindhoven studeren zo'n 7000 studenten aan de TU en zo'n 16.600 aan 
het HBO [Fontys en Design Academy]. 

3300 wooneenheden bieden ruimte aan 14% van de studentenpopulatie 
[tegenover 67% van het totaal in Wageningen dat in een Sterflat woont] . 

Tijdelijke bewoners 
Naast reguliere studenten komen er oak tijdelijke studenten naar de stad . 
Voornamelijk buitenlandse studenten maar oak studenten die voor een 
stage of afstudeerproject naar bijvoorbeeld Philips komen. 

Behalve studenten heeft een studentenstad oak te maken met tijdelijke 
gastdocenten die een onderkomen nodig hebben, maar oak tijdelijke 
(buitenlandse) kenniswerkers die stages of onderzoek doen aan de TU of 
de High Tech campus. 

Wageningen 
lnwoners: 
Studenten: 
Kamers Sterflats: 

33.987 
4975 
3322 

67% van de studentenpopulatie woont in een Sterflat. 

Eindhoven 
lnwoners: 
Studenten 
• TU : 
• Fontys: 
• Design Academy: 
Totaal studenten : 

[bron: zie voetnoot 3) 

7157 
15933 
734 

207.900 

23824 

(1-12-2004) 

(2004) 

In 2003 was er volgens Vestide, de grootste studentenhuisvestingscorporatie in Eindhoven, voor buitenlandse gasten vraag naar vijfhonderd tot duizend 
ruimtes2

. 

Wageningen kent een aparte Sterflat die voor (voornamelijk buitenlandse) tijdelijke studenten bedoeld is. Het lijkt me zinnig om deze tijdelijke studenten niet te 
verdelen over de hele populatie, maar een aparte sectie hiervoor te reserveren . In de praktijk blijkt dit een wenselijke oplossing. 

Tijdelijke opvang 
Voor studenten die vaste woonruimte zoeken en nag niet ergens terecht kunnen kan gedacht warden aan een hostel- of pensionfunctie. 

Tijdens bijvoorbeeld de intro krijgt Eindhoven oak te maken met studenten die tijdelijk onderdak zoeken . Het sportcentrum wordt nu wel eens gebruikt om 
groepen onderdak te bieden, omdat hier oak voorzieningen zoals sanitair en douches aanwezig zijn , maar dit belemmert de functie van het sportcentrum . 

In het ontwerp wil ik hier oak rekening mee houden. 

2 Cursor 05, 2 oktober 2003 [www.tue.nl/cursor/bastiaan/jaargang46/cursor05/achtergrond/special.html] 
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4.2.3 Woonvormen 
Studenten wonen doorgaans in zeer uiteenlopende ruimtes en in zeer diverse samenstellingen. Daarnaast dienen zeer uiteenlopende huizen en complexen 
als studentenhuisvesting, sommige voor dat doel ontworpen , de meeste voor dat doel herbestemd. 

In principe valt alle studentenhuisvesting terug te brengen tot een X-aantal studentenkamers plus gemeenschappelijke voorzieningen . 

Een enkele studentenkamer beschouw ik als een wooneenheid. Voor de verdeling van de wooneenheden over het bouwwerk wil ik een klustering toepassen 
die overeenkomt met alle soorten samenstellingen die je 'in het wild ' ook tegenkomt, van een studentenhuis met vier of vijf bewoners tot flat met afdelingen 
van 12 of meer kamers. 

Het komt er op neer dat ik willekeurig samenstellingen wil kunnen maken, die over een enkele of meerdere verdiepingen kunnen lopen . leder kluster van 
kamers wordt in principe ontsloten met een voordeur en een extra toegang om zonodig 2 vluchtrichtingen per kamer te krijgen. 

De klusters moeten samengevoegd of verder opgesplitst kunnen worden, zodat er kleinere groepen kunnen ontstaan, of juist een strakke massale 
woonkazerne, of er moet een stuk aaneengesloten verdieping voor een nieuwe bestemming vrijgemaakt kunnen worden waarbij de delen die boven en onder 
die laag ermee verbonden waren weer aangesloten moeten kunnen worden op naastgelegen delen. En daarnaast zou ieder kluster als brandcompartiment 
moeten kunnen fungeren. 

Dit alles is conform de kenmerken van een megastructure in §2 .2.2, punt f & h en §2.2.3, punt f & h. 
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4.3 overige functies 
Het is de bedoeling alle student-gerelateerde activiteiten oak in het 
bouwwerk onder te brengen zodat het wat betreft studentenzaken een 
zelfvoorzienend geheel wordt, zoals gesteld in §2.3.2 ad a. [stad in gebouw 
I gebouw als stad]. 

Het zijn met name de Bunker en Scala waar ik de functies van overneem . 
In Scala is een aantal verenigingen gevestigd die zich op verschillende 
manieren bezighouden met cultuur, de Bunker huisvest de 
studentenverenigingen, Mensa en algemeen studentencafe. 

Naast huisvesting en student-gerelateerde functies neem ik oak enkele 
voorzieningen op die ik in het bouwwerk vind passen en die ik 
levensvatbaar acht. 

M.b.t. de Bunker: 

De huidige Bunker staat al jarenlang op het verlanglijstje van de gemeente 
voor sloop, aangezien het een mooie A-lokatie voor kantoren zou kunnen 
zijn . Maar bij gebrek aan alternatieve huisvesting en dankzij onduidelijke 
eigendomsverhoudingen staat het pand er nog steeds. 
In het belang van mijn opgave neem ik de Bunkerfuncties in mijn bouwwerk 
op en veronderstel ik dat de Bunker in mijn plan inderdaad gesloopt wordt en 
dat op deze plek in lijn met de gemeentewensen kantoren zullen verrijzen . 

NB, in werkelijkheid verwacht ik echter dat het getouwtrek om de Bunker nog 
wel zo lang duurt dat het gebouw lang genoeg overleeft om de leeftijd voor 
de monumentenstatus te bereiken (in 2019). 
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4.3.1 Gemeenschappelijke voorzieningen 

Vanuit StudentenCentrum De Bunker: 
• SSE 

Een aantal voorzieningen zit/zat in de Bunker en werd beheerd en/of bestuurd door de Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven, de SSE [heden 
opgeheven] . Voor het beheer en co6rdinatie van het bouwwerk en haar functies voer ik de SSE weer aan . 

• sws 
Voormalige studentenhuisvestingsstichting, opgegaan in Vestide. Deze ruimte tel ik op bij de kantoren van de SSE voor coordinatie van de 
huisvesting. 

• Mensa 
Hoewel deze uit Eindhoven is verdwenen denk ik dat een Mensa, die ook als lunchroom fungeert, binnen een concentratie van 3300 studenten wel 
weer levensvatbaar is. 

• AOR I Algemeen studentencafe 
Hiervoor geldt hetzelfde als de Mensa. 

• RB [ReductieBureau] 
Een kantoorartikelenzaak zonder winstoogmerk. Ook verdwenen, maar zelfde verhaal. 

Andere voorzieningen waar ik aan denk: 
• Wasserette 

Niet gebruikelijk in dit land, maar wel interessant voor een project als dit. Met name in de buurt van tijdelijke studenten . 
• Supermarkt [AH to go formule] 

Normale supermarkten zijn op de Kruisstraat te vinden, maar een formule als AH to go met basisbenodigheden en kant-en-klaar maaltijden lijkt me 
goed passen. Alleen zal het laatste slecht met een Mensa combineren . 

• Studenten uitzendbureau [dependance] 
Er zat er een in de Bunker en wellicht is er animo om er een in het bouwwerk te openen. 

• Bakker 
Misschien te combineren met Mensa 

• Pinautomaat 

Wat zou er in thuis kunnen horen maar kies ik niet: 
• Eetgelegenheden/afhaalgelegenheden zoals shoarmazaak, snackbar, chinees. 

Deze zitten goed op de Kruisstraat en het lijkt me niet bevorderlijk om fast food nog dichter bij huis te plaatsen. 
• Kapper 

Er zit een kapper in het hoofdgebouw, ik denk dat die daar goed zit . 
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4.3.2 Specifieke voorzieningen 
[Er vanuitgaande dat StudentenCentrum De Bunker gesloopt wordt [zie kader] en dat Studenten Cultuurcentrum Scala niet in een vleugel van het voormalig 
Augustinianum aan de Kanaalstraat zal blijven zitten .] 

Vanuit StudentenCentrum De Bunker: 
• Societeiten studentengezelligheidsverenigingen 

o Demos 
o ESC 
o SSRE 

• ESKafe[borrelruimte Eindhovense Studenten Kerk] 

Vanuit Studenten cultuurcentrum Scala: 
• muziekvereniging voor klassieke muziek Quadrivium 
• bigband Studentproof 
• dansvereniging Footloose 
• toneelvereniging Doppio 
• fotovereniging Dekata Mousa 
• Scala Productiehuis 

4.3.3 bijkomende functies 

• Bufferfunctie voor dynamiek in onderwijswezen 

De TU kent tal van voorbeelden van wisselende ruimtebehoeften en interne verhuizingen . 
Dit heeft verschillende oorzaken zoals het ontstaan van nieuwe faculteiten [BMT, ID], nieuwbouw met te krappe capaciteit [Vertigo] , 
verbouwingen/renovaties, afstoten van gebouwen naar bijvoorbeeld Fontys. Ook studentenaantallen per faculteit fluctueren en zorgen voor wisselende 
ruimtebehoeften . Daarnaast zijn er niet altijd voldoende lokaties voor tentamens en warden onder andere de Bunker en Scala als tentamenlokatie 
gebruikt. 

Het lijkt me daarom niet onzinnig om een deel van het bouwwerk als een permanent wisselruimte voor onderwijsfuncties te bestemmen. 
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4.4 Oppervlakken 

Voor de meeste functies kan ik de gegevens van de Bunker gebruiken. Bij Dienst Huisvesting heb ik plattegronden en een lijst met alle ruimten en netto
oppervlakken gekregen . 

Van Scala waren er alleen ingescande plattegronden van de vleugel aan de Kanaalstraat zonder informatie over verdeling van de instanties. lk had begrepen 
dat niet alle ruimtes in Scala gebruikt worden, maar ik gebruik het totaaloppervlak als richtwaarde . 

Verder trek ik alle oppervlakken van de studentenverenigingen gelijk en alle gemeenschappelijke voorzieningen wil ik klusteren in of rond een soort Plaza. 

Onderdeel Bestaand [netto, m2
] richtwaarde oppervlak nieuwbouw 

[netto, m2
] 

Demos 637 700 
ESC 616 700 
SSRE 594 700 
AOR 813 850 
Mensa 1457 1500 
ESK 168 170 
SG 98 100 
RB 99 100 
sws 154 160 
SSE 296 300 
Scala 1150 1150 
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4.5 bestaansrecht 

Lijkt het reeel om uit het niets huisvesting voor zo'n 3300 studenten in Eindhoven te creeren? In deze paragraaf zet ik een aantal cijfers op een rij om te kijken 
of dit programma bestaansrecht heeft. 

Onderzoek naar studentenhuisvesting 
Recentelijk [augustus 2005] is er door het onderzoeksbureau van de LSVb [Landelijke Studenten Vakbond] de stand van zaken random de kamernood onder 
studenten in tien studentensteden in kaart gebracht, waaronder in Eindhoven3

. 

In totaal studeren 23.824 studenten in Eindhoven. Volgens de gemeente woont 50% van de studenten in Eindhoven zelt4. Dit komt neer op in totaal 11.912 
kamers. Het aanbod blijft echter al jaren achter bij de vraag . Met de gemeente Eindhoven is in een convenant afgesproken om in de periode 2003 tot en met 
2007 in totaal 1.000 extra eenheden voor studenten te realiseren in Eindhoven . lnmiddels zijn er hier al ruim 500 van gerealiseerd door de woning corporaties, 
maar een groat dee! betreft tijdelijke wooneenheden zoals de spaceboxen op het TU-terrein en de 'barakken' aan de Karel Martelweg. 

Daarnaast is er voor buitenlandse gasten vraag naar vijfhonderd tot duizend ruimtes per jaar [zie §4.4.2]. 

Wachttijd kamer 
De gemiddelde wachttijd voor een studentenkamer bij een woningcorporatie bedraagt momenteel ongeveer twee jaar. De intentie is om de wachttijd voor een 
studentenkamer terug te brengen naar 6 maanden. 

Uit diverse bronnen : 
Datum aantal aantal bron 

zoekenden maanden 
23 aug 2001 1200 18 Cursor 39, Jaargang 43, 23-8- '01 

htto://www.tue.nl/cursor/bastiaan/iaaraana43/cursor39/achterarond.shtml 

I nventarisatie 2800 18 a 19 website LSVb 
2002 htt12://www.lsvb.ni/artikel/invwoningnood/3 

6 feb. 2004 3100 24 Wijkinfo d.d. 6 februari 2004 
htto://www.coanito.nl/stadsdeelkantoren/strii o/i tem .aso?newsid= 1 096 

4 aug. 2004 4200 24 tot 26 Eindhovens Dagblad d.d. 4 augustus 2004 
htto://www.wooninc.nl/nl/nieuws/?fuseaction=wooninc in de media&assetmetaAssetmeta x nChildl D=9914&assetmeta nl 0=10513 

Deze cijfers geven geen correct beeld van het werkelijke aantal zoekende studenten . Vee! hebben bijvoorbeeld al een kamer gevonden maar blijven 
ingeschreven zodat ze later alsnog, met voldoende wachttijd , naar een (betere) stichtingkamer kunnen verhuizen . 

3 
'Zoals de ervaring Jeert. .'; Onderzoeksbureau van de Landelijke Studentenvakbond; Gabi Kaffka, Mark Kattenberg ; 22 augustus 2005 fhtt12://www.lsvb.ni/diensten/12ublicatie/35J 

4 
website gemeente Eindhoven, persbericht 2 oktober 2003, no 174 
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Oorzaken toename wachttijd 
• Studentenaantallen in Eindhoven nemen toe 
• Het aantal buitenlandse studenten stijgt 
• Afgestudeerden blijven steeds langer in studentenhuizen hangen aangezien het steeds moeilijker is een huis te huren of te kopen 
• Het aantal hospitakamers is afgenomen 
• Een stringent kamerverhuurvergunningenbeleid met strictrere eisen maakt het verhuren voor particuliere huisbazen onaantrekkelijk 

Concluderend 
Het creeren van zo'n 3000 nieuwe woonruimtes voor studenten lijkt veel, maar gezien de situatie in Eindhoven met lange wachttijden en het relatief lage 
percentage kamerwonenden , plus de grate vraag naar ruimtes voor tijdelijke buitenlandse studenten, denk ik dat er een voldoende grate graep is om uit te 
putten . 

Het is oak denkbaar dat bestaande studentenhuizen zullen verdwijnen, wat weer extra woonruimte voor woningzoekenden oplevert. Bij verminderde vraag 
naar kamers bij woningstichtingen zou een deel van het studentenkamerbestand oak voor starters herbestemd kunnen warden. 
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5 CONCEPTUEEL 

Conceptueel maak ik een onderscheid in drie onderdelen: een ruimtelijk I organisatorisch concept, dat ik in een 'organogram' vertaal , een concept 
voor de verschijningsvorm van de draagstructuur, waarvoor ik een vormgenererend principe en een repetitie-element of moduul zoek en tot slot 
hoort er nog een inbouw-concept bij, wat eigenlijk ook al in §4.2.3 [woonvormen] aangegeven staat. 

5.1 Ruimtelijk I organisatorisch concept 

Centrale as 

De interne infrastructuur wil ik als verbindend element voor de binnenruimte gebruiken . lk wil het lineaire 
karakter intern niet opdelen, maar op iedere plek binnen de struktuur voelbaar maken, zodat de coherentie 
van de 720 meter lengte oak binnen niet verloren gaat. 

Binnen de lineaire struktuur wil ik daarom over de hele lengte een binnenstraat aanleggen : een open as die 
de binnenruimte als een centraal atrium in tweeen splijt. In die as komen interne loopstraten, boven elkaar, 
als hoofdontsluiting voor hoger gelegen woonlagen. 

De bijkomende functies concentreer ik op de begane grand en laag 1, zodat ik over de hele lengte 2 
functielagen krijg. De binnenstraat is voornamel ijk voor de woonlagen bedoeld en loopt over de functielagen 
heen. Uiteraard komt er wel interactie tussen binnenstraat en functielagen . 

Organogram 

lk krijg zo een organisatiediagram, of organogram, voor de dwarsdoorsnede die ik over de hele lengte kan 
toepassen: twee functielagen vanaf de begane grand , daar boven een centraal atrium met aan weerszijden 
een woonbeuk. 

Gestapeld lintdorp 

Dit model met een binnenstraat zie ik een beetje als een weerspiegeling van de ontwikkeling van Eindhoven : ik maak als het ware een moderne variant op de 
oude lintdorpen aan een radiaal vanaf het centrum . 
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5.2 Verschijningsvorm 

Een van de grootste obstakels was een zoektocht naar een geschikt uiterlijk, waar het probleem van schaal en repetitie en het bewaren van eenheid in de 
totaalvorm zonder in eentonigheid of fragmentatie te vervallen best lastig bleek. 

5.2.1 morfologische referenties 

lk ben begonnen met een selectie van referentiebeelden . Projecten met een bepaald vormprincipe dat mij geschikt leek om in mijn plangebied achter elkaar te 
repeteren om zo inzicht in geschikte of ongeschikte vormen te krijgen. 

Als basis voor mijn selectie heb ik het gebouw-als-landschap kenmerk [§2.2.2.b] genomen. Dit vind ik een interessant aspect waarin een megastructure zich 
kan onderscheiden van een conventioneel gebouw. lk heb daarom vooral gezocht naar projecten die afwijken van rechte en haakse vormgeving en als het 
ware meer 'geologische' vormen en een sculpturaal uiterlijk hebben. 
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5.2.2 morfologisch onderzoek 

Aan de hand van deze referentiebeelden heb ik aanzichten getekend waarin hun 
vormprincipes lineair gerepeteerd in mijn plangebied om zo een beeld te krijgen van 
welke vormen geschikt zijn om 'oneindig' door te genereren, zonder dat het totaalbeeld 
een chaos wordt. 
lk ben uitgegaan van een lengte van 720 meter en een hoogte van zo'n 8 bouwlagen , 
dus rond de 30 meter. 

Van een aantal vormstudies heb ik een 30-model gemaakt om beter te kunnen zien wat 
de verschillende vormen ruimtelijk precies doen. Aan de hand van de 30-studies kom ik 
tot een aantal constateringen en keuze voor een vormgenererend principe. 

NB 
Voor het produceren van de vormstudies golden uiteraard het repetitie-aspect [§2.2.2 .g] 
en behouden van een herkenbare totaal-vorm [§2.2.2.d] als spelregel. 
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Model 1 

DDDDDDODDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDOD 
DDDDDDODDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDODODDDO 

t 
""'J'j 

• Te kleine elementen verliezen bij repetitie aan kracht van het beeld. • . 
• Eentonig beeld. 
• Een 'strak gelid' werkt visueel te veel als een barriere. 

Model 1a 

oooooooooooo0o0~~~0co00oooornoonoooooooaooooooooooooo DDDOODCDOOD LJL!l/--IL.j1 ooooooootJoooooooD\JOOOOOOODODD 
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Model 2 

Cl l:J I 1 1 I I IJ 111r 1 11 111r1 
Golvend I meanderend 

• Repetitie om de 180m is tors, naar mijn idee komen de 'bolle' delen te veel als zelfstandig 
element naar voren. Het toevoegen van het overhellende dak verbindt de boel beter, maar 
toch ben ik niet kapot van deze vorm . 

• lk vind het golvende karakter weer wel interessant, het doorbreekt het massieve karakter en 
'verzacht' de barrierewerking. 

• Oak het loskomen van de grand en het grotendeels vrijhouden van het maaiveld doorbreekt 
de barrierewerking . 

I }I I J 
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Model 3 

[ J 

Als model 2, maar dan zonder randing . 

• Repetitie van regelmatige elementen gaat saai warden . 
• De repetitie vlakt het beeld van de individuele segmenten uit 
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Model 4 

Variant op model 3, vier maal onregelmatig gebundeld. 

• Levendig door onregelmatige repetitie . 
• Nag wel nadruk op individuele segmenten , het 'totaa lbeeld' komt niet uit de verf. 

t 1 j 

I jl I I t I I I ·1 1 I I I I I I l 
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Model 5 

Cl I \ I l \_\ \ I I ]] I Lt l 

• Voor het referentiebeeld werkt dit vormprincipe prima, maar bij repetitie vervlakt het, 
vervalt het in ruis. 

• Scheve, schuine en hellende vlakken doorbreken wel de eentonigheid van het 
gevelbeeld. 
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Model 6 

\ 

Scheef, schuin, hellend 

• Zeer levendig 
• lndividueel repetitie-element niet meer te onderscheiden 
• Enigszins chaotisch 
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Model 7 

) 
regelmatige torsie om lengte-as 

• torsie als vormgenererend principe 
• eentonig door regelmatige vorm 
• dubbelgekromde vlakken 
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Model 8 

I ][ r J 
Onregelmatige torsie om lengte-as 

• Levend ig beeld 
• Te combinern met [deels] optillen van maaiveld 
• Segmentering toegepast als moduul-element 

• Dubbelgekromde vlakken 
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5.2.3 Resultaat vormstudies 

Conclusie vormstudies 
Wat me opvalt is het verlies aan kracht van het beeld van een basisvorm bij repetitie. Relatief gaat de totaalvorm overheersen en wordt het vormprincipe, dat 
op zichzelf staand esthetisch aantrekkelijk kan zijn, gereduceerd tot een textuur. Niet alleen de repetitie maar ook de sprong in schaal zorgt voor een relatieve 
vertroebeling van het beeld dat een basisvorm op kan roepen . 

Daarnaast kleeft er aan repetitie het gevaar van eentonigheid en de meer levendige vormvarianten dreigen in een inconsequente chaos te eindigen . 

Keuze voor vorm 
Voor een geschikt beeld , dat repetitie goed kan verdragen zonder eentonig of chaotisch te worden , waarbij de identiteit van de totaalvorm bewaard blijft in een 
coherente, lineaire structuur, kom ik uit op onregelmatige torsie om de lengte-as van de megastructure. 

Torsie is een helder, eenduidig vormgenererend principe, en de onregelmatigheid zorgt voor een levendig, dynamisch beeld 
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5.2.4 Uitwerking massamodel I ontwerp 

Torsie 
Binnen het plangebied geef ik mijn bouwwerk ongeveer een kwartslag aan omwenteling, die voornamelijk centraal , tussen de 2 bochten in het plangebied ligt. 
De zichtlijn langs de rijstroken wordt zo als het ware over het bouwwerk getild . De dwarsdoorsnede is hoofdzakelijk rechthoekig maar vervormt mee met de 
torsie tot vijf- zes - en nog meer kantige veelhoeken . 

DDODDODDDDODOOODOOODDDOD 
Ter plaatse van de kruisingen in de situatie met de dwars-assen tilt het gebouw zich op, evenals aan de uiteindes. 

Segmenten 
De lengte van 720 meter deel ik op in 8 segmenten van 90 meter. Op deze manier krijg ik als het ware een repetit ie-eenheid , die de hele Kennedylaan door 
herhaald zou kunnen warden , ieder met een eigen 'draai '. 

Met het creeren van die segmenten krijgt het geheel een fragmentatie die voor een bepaald ritme en een bevattelijkere schaal zorgt met herkenbare delen of 
ijk-punten . Zo voorkom ik dat het geheel tot een anonieme eenheidsworst verwordt. 

De segmenten liggen aan de kopse kanten ten opzichte van elkaar iets verschoven om ze duidelijk herkenbaar als fragment af te tekenen . De continue torsie 
zorgt ervoor dat de individuele fragmenten niet als op zichzelfstaande elementen los van het geheel komen te staan . leder segment vormt als het ware een 
schakel in een ketting die de vorige schakel in lijn brengt met de volgende schakel. 

I , lb ) j==-1 t 1;;?1""; l y '1 )t r f-=- 1 

Kromme vlakken 
Het probleem met dubbelgekromde vlakken los ik op door alle gekromde vlakken binnen een segment in driehoeken op te delen . 
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Binnenstraat 
Aan de hand van het organogram projecteer ik de binnenstraat in het volume van het massamodel. De countour van de binnenstraat weerspiegelt zo mogelijk 
de contour van de buitenhuid, zodat de torsie ook intern zichtbaar wordt. Het verloop van de binnenstraat zal zich ook schikken naar de torsie in de 
buitencontour. 

In het midden van de lengte, waar de verdraaiing van de contour het meest expliciet is , trek ik de binnenstraat naar de gevel , alsof hij door de torsie naar 
buiten getrokken wordt. Het atrium verdraait als het ware een kwartslag en verandert in een horizontale ruimte, die in de sequentie van de ruimte weer 
transformeert tot een verticaal atrium . 

Door het toevoegen van een hellingbaan vanaf maaiveld ontsluit ik de binnenstraat voor pizzabrommers, bakfietsen, winkelwagentjes of wat dan ook, en 
ontstaat er een soort 'dramatische' entree die de binnenstraat ruimtelijk aan de functielagen en begane grond koppelt. De hellingbaan volgt ook weer de torsie 
in de contour en sluit daar aan waar de binnenstraat aan de gevel verschijnt. 
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5.3 Concept drager I superstructuur 

Ribbenkast 

lk heb een massa gedefinieerd waarbinnen de ruimte vorm gaat krijgen op grand van een vormgenererend principe en ik heb een organogram voor de interne 
organ isatie, maar dit zegt nog niets over de invulling van de huid en draagstruktuur. Daarvoor voeg ik nog een derde element toe aan het totaalconcept: een 
'ribbenstruktuur'. 

In plaats van de gevelcontour als vlakken te benaderen, benader ik het aanzicht van de contour vanuit de constructie. Haaks op de lengte-as van de 
megastructure plaats ik een serie spanten, h.o.h. 6 meter, dus 16 per segment van 90 meter. Deze spanten bestaan uit een staalconstructie van 
honingraatprofielen. De profielen staan met het lijf evenwijdig aan het spant zodat ze als een soort lamellen de contour van de megastructure definieren: Een 
serie spanten definieert als een soort ribbenkast [ribbenstructuur] de torsie van de buitenhuid . 

De complete megastructure vormt zo als het ware een keurslijf om de inwendige chaos die studentenkamer heet. 
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Hu id 

Tussen de spanten vormt een vliesgevelpu i de buitenhuid van de megastructure. Dit kan op twee manieren voorkomen, dankzij de dikte, of diepte van de 
profielen in de spanten. De profielen in de spanten vormen een 'lamel' van zo'n 300x1100mm. Of ik plaats de huid aan de buitenzijde van de 1100mm 
[gesloten-huid-situatie] , zodat er een egaal gevelvlak ontstaat, of ik plaats de huid aan de binnenzijde van de 11 OOmm [open-huid-situatie] , zodat de 
lamelwerking van de spanten in het aanzicht zichtbaar wordt. In de aanzichten valt de verdeling tussen open en gesloten situatie af te lezen . 

In de uitwerking leg ik de huid in de gesloten-huid-situatie een fractie terug van het einde van de lamel, zodat de ribbenstructuur in deze situatie aanwezig 
blijft. 

binnen 
I 
I 

..................... ! 

buiten 

open-huid-situatie gesloten-huid-situatie 
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Binnenstraat 

Aan de binnenstraatzijde zullen de spanten draagstijlen krijgen die de contour van de binnenstraat definieren. De stijlen [kolommen] aan de binnenstraatzijde 
zorgen voor dezelfde lamelwerking als voor de buitenhuid omschreven [open-huid-situatie] . 
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5.4 Concept, resume 

Mijn concept is uiteindelijk een repetitie van spanten, h.o.h. 6 meter, die in een serie een verdraaide, getordeerde contour definieren, als een soort 
uitgewrongen dweil. Een serie van 16 spanten vormt een segment, dat als samenhangend elementals repetitie-moduul beschouwd kan warden . Tussen de 
spanten zit een transparante vliesgevel, die de individuele wooneenheden en raamdecoraties als een lappendeken etaleert. Door de lamelwerking van de 
spanten blijft het beeld van de contour overheersen en verdwijnt de chaos achter de gevel naar de achtergrond . 
Intern loopt over de hele lengte een binnenstraat voor de interne ontsluiting, waarvan het verloop zich naar de contour schikt. 

• Vormgenererend principe: torsie om lengte-as 
• Repetitie-element: spanten in ribbenstructuur 
• Repetitie-moduul : segment van 90 meter lengte 
• Lamelwerking spanten: 'keurslijf' om binnenruimte 
• lnterne binnenstraat over hele lengte tbv ontsluiting en ruimtelijke samenhang 

Wat betreft de invulling van de wooneenheden: zie §4.2.3 
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6 UITWERKING ONTWERP 

6.1 Functielagen 
De begane grond en laag 1 zijn gereserveerd voor alle functies naast de woonfunctie. 

6.1.1 Vlekkenplan 
De functies zitten over de hele lengte verdeeld en bevinden zich voornamelijk op laag 1. Onderstaand vlekkenplan geeft de globale verdeling weer. 

M5N $ /\ ;::=tL./\ 2 /\ 

Daar waar de megastructure de assen tussen TU en fontys en Auditorium en Kruisstraat kruist, richt het ontwerp zich op van het maaiveld zodat hier ruime 
entreegebieden ontstaan . Vanuit deze twee kruispunten ligt de hoofdontsluiting voor de functies en de binnenstraat. 

Voorzieningen die overlast met zich mee kunnen brengen komen aan de zuidkant buiten bereik van de Fontys en de woonwijk en vormen een kluster in 
segment 1 & 2. Segment 3 & 4 reserveer ik voor onderwijsfuncties. Dit gebied ligt wat afgezonderd van de drukkere kruisende assen en heeft drie 
entreegebieden . Twee via een insteek vanuit de kruisende assen, en een centrale entree onder de hellingbaan naar de binnenstraat door. In segment 5 ligt de 
Mensa, enigszins centraa l en aan de as tussen TU en Fontys. Langs de Mensa heeft ook de bovengelegen binnenstraat een hoofdentree. In segment 6 
kluster ik de gemeenschappelijke voorzieningen in een soort Plazagebied, met de winkel- en dienstverleningsfuncties. Segment 7 & 8 zijn vooralsnog vrij van 
functies. De binnenstraat daalt hier getrapt tot maaiveld, waar ook weer ontsluiting naar buiten plaatsvindt. 
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6.1.2 begane grond 
De begane grand is voornamelijk voor ontsluiting, bevoorrading en stalling. lk houd hem gratendeels zo vrij en transparant mogelijk om de 'barrierewerking' te 
beperken en het bouwwerk los te laten komen van de grand, of in de trand van het concept: zodat het bouwwerk zich uit de grand los lijkt te draaien . Door het 
deels optillen vanuit de vorm ontstaan heldere entreegebieden. Dit optillen is ook door middel van afwijkende elementen tot uitdrukking gebracht in het 
gevelbeeld, maar daaraver meer in §6.4.1 . 

De binnenstraat is aan twee kanten fysiek met het maaiveld verbonden : vanuit de as tussen segment 1 & 2 door middel van een enorme hellingbaan [2 x 60 
meter lang naar laag 2, met een bordes van 30 meter lang op laag 1], die de contour in de gevel volgt, en in het gebied tussen laag 7 & 8, waar hij 

Parkeren 
De vrije gebieden kunnen gratendeels als verkeersruimte gebruikt warden voor de ontslu iting van de diverse entrees en als fietsenstalling . Parkeerplaatsen 
voor auto's zijn voornamelijk in segment 6 voorzien , maar het aantal plaatsen is erg beperkt. lk wil geen volledige parkeerlaag van de begane grand maken 
omdat het voornamelijk als voetgangersgebied voorzien is, waar bovendien niet overal voldoende ruimte is om ontsluitingslussen te leggen. Een 
parkeerkelder zou wel een mogelijkheid zijn, die breder aangelegd kan warden dan het bouwwerk om ontsluiting en indeling efficienter te maken, maar hierin 
heb ik vooralsnog in het ontwerp niet voorzien . 
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6.1.3 Onderdelen 
De grootste onderdelen geef ik globaal een inpassing en indeling, voor de overige functies en voorzieningen wijs ik alleen zones of gebieden aan . 

• Scala 
Scala heb ik aan de zuidkop geplaatst met de hoofdentree via de kopse kant van het bouwwerk. Er is dik 1150 m2 voor gereserveerd, vergelijkbaar 
met het pand aan de kanaalstraat. Over de indeling doe ik verder geen uitspraak. 

• Societeiten en algemeen cafe 
Voor de indeling van de societeiten en het algemene studentencafe staat in principe de Bunker model. lk maak verder geen onderscheid tussen de 
verschillende verenigingen en iedere societeit krijgt een vergelijkbaar programma. 

begane grand 

laag 1 

\ 
\ 

\ 

\ I \ 
\ al ' 

I \ 

caf e 

I I 
I I 

soc. 3 

lndicatie functielagen 
segment 1 & 2 

I 
I 

I 
I 

Principe-indeling societeiten: 
Vanuit de entree is er een garderoberuimte en plaats 
voor toiletgroepen. Hierna betreed je de hoofdruimte, 
met een bargebied langs een zaal, die verdiept ligt en 2 
lagen hoog is. In de zaal is een podiumgebied 
aangegeven met daarachter opslag- of kleed- of 
vergaderruimte. De bar is verbonden met een keuken , 
de keuken is verbonden met de voorraadruimte en 
leveranciersingang. Vanuit het bargebied loopt een 
open trap naar boven, waar een tweede, kleiner 
bargebied over de zaal uitkijkt. Verder zitten er rondom 
de zaal commissie-en vergaderruimtes , met eventueel 
een open omloop om de zaal. Op laag 1 kunnen vanuit 
het bargebied alle societeiten en het cafe met elkaar 
verbonden worden, deels middels een loopbrug over de 
kruisende as, die ook als externe ontsluiting voor laag 1 
fungeert. Leuk voor de intro. 

lndeling algemene cafe: 
Deze ligt voornamelijk op laag 1. Op de begane grond 
zit de hoofd-entree, hal, toiletgroepen , 
leveranciersingang en voorraadruimte. Een brede trap 
geeft toegang tot een rustig kleiner bargebied en aan de 
andere kant een groot bargebied met zaal en podium . 
De twee gebieden zijn overal met minimaal 2 deuren 
van elkaar gescheiden, om verschillende sferen te 
kunnen creeren. 
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• Onderwijs 
Zowel begane grand als laag 1 van segment 3 & 4 zijn vrij indeelbaar voor het herbergen van onderwijsfuncties. Totaal is er 5000 m2 netto oppervlak . 
Er zijn diverse entreepunten, onder andere vanuit de kruisende assen, en een hoofdentreegebied onder het tweede deel van de hellingbaan in 
segment 4. 

• Mensa 
De Mensa krijgt op de begane grand voorraadruimtes met goederenlift en een leveranciersingang. Daarboven ligt de keuken met aparte 
afwaskeuken . Vanuit de keuken is het opdien of uitgifte gebied bereikbaar. Parallel hieraan komt de entree vanuit de begane grand naar boven, die 
doorloopt naar een volgende trap naar de binnenstraat, die dus omgekeerd de entree vanuit de binnenstraat vormt. Tussen de entrees is de lopende 
band voor de afwaskeuken bereikbaar voor vertrekkers, en via poortjes of iets dergelijks kom je in het uitgiftegebied, dat via de kassa in de eetzaal 
uitkomt. 
De eetzaal heeft oak een uitgang naar segment 6, het Plaza-gebied in. 

• Plaza 
In segment 6 kluster ik de gemeenschappelijke voorzieningen in een 'Plaza'-gebied op laag 1, met de winkel- en dienstverleningsfuncties. Er loopt 
een centrale gang waar de binnenstraat al deels naar niveau1 komt, door middel van vides en een uitloop in galerijen . 
Bij extra ruimtebehoefte kan dit gebied doorgezet warden naar segment 7. 

, ..•.. , 

parkeren 
mens a 
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6.2 woonlagen 

[zie ook §4.2.3] 
In de ruimte aan weerszijden van de binnenstraat, en in sommige gevallen ook erboven, bevinden zich de woonlagen met diverse afmetingen . 
Over de woonlagen komen uiteenlopende samenstellingen van kamers voor. Het uitgangspunt is dater willekeurig diverse samenstellingen in iedere situatie 
moeten passen. 

Per plek zal dit wel andere plattegronden opleveren, maar het idee is dat een willekeurige lokatie op een woonlaag niet tot een bepaalde indeling met een 
bepaalde begrenzing dwingt, maar vrij kan word en gevuld met een X-aantal kamers en vrije plaatsing van keuken en sanitair. 

Vanuit dit beginsel heb ik de megastructure technisch uitgewerkt. 
lk maak dus willekeurige samenstellingen, van een 1-persoons mini-appartement met eigen voorzieningen tot klusters van vier of 6 tot 12 of 18 kamers met 
gemeenschappelijke voorzieningen . Een kluster krijgt een eigen voordeur aan de binnenstraat en zonodig extra vluchtuitgangen. 

Meerdere lagen 
De klusters kunnen ook over meerdere verdiepingen lopen. Door de keuze voor het IDES-vloerprincipe kunnen vloerelementen verwijderd worden voor 
trapgaten, vides en interne schachten. 

Wei moet ik voor de trapgaten rekening houden met de liggers voor de vloerelementen. De vloerelementen overspannen van gevel tot gevel [zie §7.2] . Tot 8 
meter bevindt zich tussen de spanten een tussenligger op de helft van de lengte, bij grotere overspanningen komen er 2 liggers, op 1/3 lengte van de 
raatliggers. Evenwijdig aan de vleordelen moeten de trappen tussen, of voor of achter de tussenliggers komen, in de haakse richting is er een 
raveelconstructie nodig. 
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Compartimentering 
Door de combinatie van IDES-vloer en metalstud wanden kan ieder kluster als brandcompartiment uitgevoerd worden [zie ook §7.2] . 

Keuze voor metalstud in plaats van een of andere gelikte systeemwand komt door de flexibiliteit en het feit dat studenten toch hun eigen gang gaan met 
wandbekleding , kleur, vastschroeven van planken of decoraties. 
De metalstudwanden kunnen kamerscheidend woningscheidend en brandscheidend uitgevoerd worden . 
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Voorbeelden 
Als indicatie voor mogelijke indelingen heb ik een aantal geklusterde situaties, met verschillende hoeveelheden kamers ingevuld. Het betreft klusters van 
diverse groottes, over mogelijk meerdere lagen. De invulling is puur indicatief. 

[zie bijlagen] 

Voor de indelingzijn de volgende 'spelregels' gehanteerd, mede vanuit het bouwbesluit: 
• In de maat van h.o.h. 6 meter tussen de spanten passen 2 kamerbreedtes , of een enkele kamerlengte. 
• De toegang van een kamer ligt op niet meer dan 15 meter van een [nood-]uitgang 
• leder kluster van kamers wordt in principe ontsloten met een voordeur zonodig een extra toegang om 2 vluchtrichtingen per kamer te krijgen . 
• Als indicatie zijn huiskamers ingetekend, maar deze kunnen ook als studentenkamer ingericht worden 
• Tot maximaal 4 personen is er geen gebruikersvergunning nodig en hoeft [volgens mij] de keuken geen afgesloten ruimte te zijn. 

Deze invuloefening kan eigenlijk oneindig doorgaan, waarbij vast een optimaal indelingstype bestaat voor optimale ruimtebenutting, maar dit lijkt me een 
studie op zich. 

NB 
Waar het helaas aan ontbreekt is vooral het inzoomen op de 'inbouw', het verder uitwerken van de diverse woningvarianten, mogelijkheden en sfeerbeelden. 
Dat heb ik te vaak voor me uitgeschoven omdat mijn aandacht te veel naar de 'drager' ging en het puzzelen op hoe ik het inbouw-gebeuren technisch 
allemaal mogelijk ging maken . Uiteindelijk bleef er geen tijd meer over om hier nog de nodige aandacht aan te geven. 

Dat is jammer, maar aan de andere kant vormt het invullen van de woonlagen nu niet niet meer bepaald het meest uitdagende ontwerpprobleem . 
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6.3 lnvulling binnenstraat 
Het verloop van de binnenstraat is al toegelicht in §5.2.4. De binnenstraat is eigenlijk een soort 
buitenruimte, waar galerijen de woonlagen ontsluiten. Het is niet zo dat iedere laag een galerij 
heeft, aangezien de klusters van wooneenheden over meerdere lagen per kluster bedacht zijn . 
Zo houd ik de ruimte open en licht en warden de zichtlijnen over de lengte niet al te veel 
verstoord . 

Galerijen 
Rand niveau 4 en 5 concentreer ik een doorlopend hoofdverloop van de galerijen , dat oak op 
de plattegronden is ingetekend. Deze zone kan als een soort verhoogd straatniveau opgevat 
warden . De galerijen zijn onderling verbonden met trappen om een doorlopend geheel te 
maken [zie plattegrondtekeningen] . 

Galerijen komen op twee manieren voor: of ze hangen als vrij element in het atrium, voor de 
stijlen langs [met de ruimte tussen de stijlen opgevuld met looproosters, zie detail 1 O], of ze 
bevinden zich achter de stijlen langs waar ze over de vloer van de woonlagen tot 2400mm diep 
lopen. Het referentiebeeld hiernaast geeft een indicatie van een interne [links] met een externe 
[rechts] galerij . [zie oak de principedoorsnedes] . 

laag 4 

laag 5 

Lichtgrijs: 
Donkergrijs: 

binnenstraat 
galerijen 

- .-1 _ - L ____ _ 
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Pleinruimtes in de hoogte 
Vanuit dit hoofdverloop kunnen doorbrekingen naar de buitengevel plaatsvinden, 1 of 2 spanten breed en eventueel meerdere lagen hoog, om zo op hoogte 
pleinruimtes te creeren, die ook weer nieuwe ontsluitingsmogelijkheden voor de woonlagen met zich meebrengen. In principedoorsnede 1 & 2 staat dit 
uitgewerkt. 
In geval van herbestemming of herindeling kunnen nieuwe verbindingen door middel van galerijen, verbindingstrappen of doorbrekingen naar de gevel alle 
kanten op toegevoegd of verplaatst worden . 

=====~r====#"',W- - - -
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Referentiebee/den 

Het beeld van het atrium in het lnnovations-Zentrum Berlin, door Cepezed, geeft een 
mooie indicatie voor de breedte van de binnenstraat: Het bovendeel is inclusief de 
galerijen zo'n 5 meter breed. In mijn geval is de binnenstraat op het smalste deel ook 5 
meter breed, maar het overgrote deel heeft een gemiddelde breedte van 7,5 meter. 
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Verticaal transport 
Naast de trappen die de galerijen verbinden bevinden zich grofweg om de 60 tot 90 meter ontsluitingskernen voor verticaal transport, met lift en 
vluchttrappenhuis . Litten maken alleen een stop op die laag waar een galerij is voorzien . Met loopbruggen of trappen die het atrium doorkruisen warden ook 
galerijen aan de overzijde van het atrium ontsloten zodat er iedere keer maar aan een zijde een lift nodig is. De liftkernen bevinden zich achter de 'lamellenrij' 
langs in de binnenstraat, zodat ze niet het doorzicht beperken. 

Vuilstortkokers 
Nabij de liftkernen bevinden zich in de verticale installatieschachten ook vuilstortkokers. Via een kleppensysteem komen deze uit in een ingegraven 
horizontale verzamelbuis waar het door middel van een afzuigsysteem naar containers wordt afgezogen. 
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6.4 Daklaag 
In de principedoorsnedes is ook te zien in welke situaties het dak ontsloten wordt als toegankelijke buitenruimte of dakterras. Door de oplopende daklijn is het 
op sommige plaatsen mogelijk dater geen 2600mm vrije hoogte voor een woonlaag overblijft. Op die plaatsen waar boven een woonlaag geen 2600mm vrije 
hoogte overblijft, maar wel ruimte is voor een balustrade van minimaal 11 OOmm die ten minste 240mm onder de contour van de spanten zit, kan het dak als 
buitenruimte ontsloten warden . 

Ontsluiting gebeurt vanuit de binnenstraat via 
trappen. De liften steken niet boven de daklijn 
uit. 

De bovenste ligger in de spanten draagt de 
dakvloer, maar dit is dus niet de bovenzijde van 
het spant. Om de sequentie van de contour 
voort te zetten warden de spanten tot aan de 
contour dichtgezet. Omdat in dit deel geen 
draagstruktuur aanwezig is kunnen er 
sparingen gemaakt warden zodat de ruimtes 
tussen de spanten samengevoegd kunnen 
word en. 

Eventueel kunnen de delen tussen de spanten 
ook als eigen domein van een kluster 
afgeschermd warden en ontsloten warden 
vanuit het kluster. 
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6.5 Gevel 
[zie oak §5.3] De gevel wordt gedomineerd door de ribbenstruktuur van de spanten . 
Tussen de spanten komt een aluminium vliesgevel , waarachter zich een lappendeken 
aan studentenkamers aftekent, maar die door de lamelwerking van de ribbenstruktuur 
naar de achtergrond verdwijnt. 

6.5.1 Spanten, uiterlijk I materialisatie 

De stijlen in de spanten bepalen dus mede het gevelbeeld. 
De kern van het spant is een honingraatprofiel uit een IPE400 profiel, met een hoogte 
van 670mm . Dit profiel bekleed ik aan weerszijden van het lijf met glasvezelversterkte 
kunststof roosters. De roosterstruktuur zorgt voor transparantie, waardoor het 
honingraatprofiel zichtbaar blijft, en tegelijkertijd heeft zo'n rooster vanaf een bepaalde 
inkijkhoek oak weer lamelwerking, waardoor het een erg toepasselijk gevelmateriaal voor 
mijn project vormt. Voorbij de 'buitenflens' plaats ik een soort 'neusstuk' dat het beeld van 
de stijlen wat meer 'body' geeft en dat oak als relief-element bij de gesloten-huid-situatie 
dient, om de ribbenstruktuur in die situatie te bewaren . Voor de 'binnenflens' langs loopt 
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detail 1 

de vliesgevel en zit eventueel een opvulstuk uit 
hetzelfde materiaal als het neusstuk om de 
verspringing op te vullen . Oak in de binnenstraat 
hebben de stijlen deze opbouw. 

In de gesloten-huid-situatie steekt dus alleen het 
neusstuk buiten de vliesgevel en is het rooster 
vervangen door dicht plaatmateriaal waar oak het 
neusstuk uit bestaat. Het honingraatprofiel is hier 
ingepakt et isolatie. 

Omdat de raatprofielen in eenzelfde spant zowel 
binnen als buiten zitten , en buiten bovendien open en 
bloat zijn , krijgen ze in de overgang tussen binnen en 
buiten een koudebrugonderbreking [Schock lsokorf]. 
De temperatuur van het staal aan de warm zijde daalt 
met dit product niet tot onder de 
condensatietemperatuur. 
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Optillen van maaiveld 
Daar waar de struktuur zich optilt van het maaiveld, met name ter plaatse van de kruisende assen, heb ik een element in het gevelbeeld toegevoegd dat de 
spanten letterlijk van het maaiveld lostilt. Juist om dit lostillen tot expressie te brengen heb ik gezocht naar een afwijkend element, en ook gekozen voor een 
afwijkende materialisatie en uiterlijk die niet samensmelt met de ribbenstruktuur. Het is een betonnen trapeziumband geworden, die als een soort golf onder 
de struktuur loopt. De trapeziumvorm refereert ietwat naar de raatliggers en dwarsdoorsnedevorm, en het golfprincipe geldt als vormgenererend principe. 
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6.5.2 Scheefstand 
De gevel staat in de meeste gevallen een aantal graden voor- of achterovergeheld. De spanten staan evenwijdig aan elkaar, maar doordat de opvolgende 
spanten verschillend zijn en de contour naar binnen of naar buiten verplaatst, maakt de gevel In het horizontale vlak geen haakse hoek met de spanten . 
Horizontale en verticale scheefstand samen zorgen er dus voor dat de vlakken tussen de verdiepingen ruitvormig zijn, dus uit parallellogrammen bestaan. 

Tussenrib 
De schuine lijn in het horizontale vlak heb ik ge-elimineerd door de gevelvlakken als het ware getrapt tussen de spanten te plaatsen, zodat er alleen 
schuinstaande rechthoeken overblijven. Omdat de verspringing op sommige stukken bijna 300mm beslaat, en soms helemaal niet optreed , geeft dit een 
inconsequent en verstorend beeld. Vooral daarom voeg ik een 'tussenrib' toe, een element van 240mm diep en 280mm breed, identiek aan het 'neusstuk' van 
de spanten , waardoor de verspringing halveert [detail 3] . In de gesloten-huid-situatie [detail 2] is er zo ook geen onderscheid tussen spant en tussenrib. 

De scheiding die dit element in de buitenhuid geeft heb ik daarnaast nodig om de scheidingswanden 
tussen de studentenkamers op aan te sluiten , en tegelijkertijd benadrukt het ook diezelfde opdeling in 
twee studentenkamers tussen de spanten . 
Daarnaast is dit element een uitkomst voor het wegwerken van de regenwater-afvoerleidingen 

detail 4 

detail 1 

detail 3 
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6.5.3 Buitengevelhuid 
De bu itengevel is een klimaatgevel volgens het Mercator-principe [Mercator 1 gebouw, Nijmegen, Architectenbureau De Ruiter bv] . Dit is een low-budget 
versie van een standaard klimaatgevel, waarbij de 3e laag aan de binnenzijde uit oprolbaar doek bestaat, dat tevens als zonwering dienst doet. De eerste 
twee lagen warden gevormd door HR++ dubbelglas en op ruim een decimeter afstand kan het doek neergelaten warden . [zie ook §7.3.1] 
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pri ncipe - aa nz i cht 1. uit snede bu i tengeve l 

Tussen spant en tussenrib is het gevelvlak 
opgedeeld in drie vlakken . Twee brede 
glasvlakken lopen van vloer tot vloer, met 
daartussen een smalle strook met een paneel 
dat geopend kan warden om te luchten. Boven 
dit paneel zit een rooster, waar aanzuiging van 
buitenlucht [via de IDES-vloerdelen] voor de 
klimaatinstallatie en verbrandingstoestellen op 
aangesloten kan warden. Achter de glasvlakken 
door loopt een doorvalbeveiliging. 
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GVK roosters 

Door de transparantie en lamelwerking en daarom toepasselijkheid van de 
glasvezelversterkte kunststof [GVK] roosters als gevelmateriaal voor mijn project, pas ik het 
daarom oak toe voor het invullen van de gevelvlakken, op die plaatsen waar een normale 
glaspui niet noodzakelijk of gewenst is, of als onderbreking of accent in het gevelbeeld. 

[referentiebeelden: Hanzehogeschool Groningen, architectuurstudio SKETS] 
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6.5.4 Binnenstraatgevel 
De binnenstraat kent geen directe bezonning en zal geen klimaatgevel nodig hebben. De horizontale verdeling in twee glasvlakken met een smalle 
tussenstrook blijft gehandhaafd. 

Wei spelen hier zaken als de plaatsing van toegangsdeuren, langslopende galerijen en doorbrekingen van de gevel vanuit de installatie-infrastructuur [zie 
§7.3.2] . 

1 u ' 
u · '"1 n F 

pri nc i pe - aa nz i cht 2, uitsnede binnenstraatgevel 

In de horizontale zone voor de installatie
goot langs loopt een dichte panelenband , 
waar bij herindeling of herbestemming 
nieuwe perforaties van installatieonderdelen 
naar buiten kunnen plaatsvinden [zie 
§7.3.2] . Daar waar galerijen voor de gevel 
langs lopen krijgt de pu i een borstwering 
van dichte panelen. ldeaal om clichematig 
een keukenblok achter te stoppen . 

Toegangsdeuren komen in een sub-kozijn 
om eventuele scheefstand van de pu i te 
overbruggen en volledig verticaal geplaatst 
te kunnen warden . 

Lagen die geen galeij hebben krijgen 
hezelfde aanzicht als de buitengevel. Daar 
waar een balkon komt wordt een 
balkondeur in een sub-kozijn geplaatst. 

Balustrades aan de binnenstraatgevel 
warden weer ingevuld door de GVK
roosters . 
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7 TECHNISCHE UITWERKING 

7 .1 staalconstructie 
voor de uitwerking van mijn megastructure heb ik gekozen voor een volledige staalconstructie. In eerste instantie had ik het idee om met beton aan de gang te 
gaan, maar dit bleek op veel fronten onpraktisch . Uiteindelijk heb ik consequent alle beton en hout uit mijn uitwerking gebannen, zodat het geheel een 
eenduidige, consequente staalconstructie vormt, met uitzondering van de fundering . Nadat ik dit bereikt had in de uitwerking, heb ik pas weer beton in het 
gevelbeeld toegepast [de trapeziumbetonband] , maar dan puur om esthetische redenen. 

7.1 .1 Constructief 

Span ten 
De maatgevende elementen van de megastructure vormen de spanten. Deze zijn volledig samengesteld uit honingraatprafielen. De keuze hiervoor is niet 
puur esthetisch, om een lamelstructuur te creeren, maar vooral ingegeven door de capaciteit van honingraatprafielen om efficient grate momentkrachten op te 
kunnen nemen. Vanwege de veelheid aan scheefstand en ook grate overspanningen en om niet tot bewerkelijke vakwerken over te hoeven gaan, vond ik dit 
een logische keuze. 

Dimensionering 

vuistregel raatliggers: Lid = 10-18 
• IPE400, d=530mm; L = 5300 tot 9540mm 
• IPE400, d=600mm; L = 6000 tot 10800mm 
• IPE400, d=670mm; L = 6700 tot 12060mm 

Bij een gemiddelde overspanning van 8 tot 9 meter en een veranderlijke belasting van 4,0 kN/m 2 hebben controleberekeningen voor de weerstandsmomenten 
uitgewezen dat een IPE400 met een hoogte van 670mm en een weerstandsmoment van 1909 x 103 mm3 ruim voldoet voor de meeste overspanningen. Voor 
de maximum-overspanning van 14400mm kunnen zwaardere profielen tot maximaal 750mm hoog verwerkt warden binnen de marges van detail 8 [snede 
over de raatligger] . 
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7 .1.2 Verdiepingshoogte 
De vloer-tot-vloerhoogte heb ik vastgesteld op 3200mm voor de woonlagen. De functielagen krijgen een hoogte van 3600mm . De 3200mm komt voort uit de 
dimensionering van de raatligger in de spanten en de afwerking. De vloerconstructie bevindt zich tussen de raatliggers, zodanig dat alleen het afwerkpakket 
[van 1 OOmm dik] 60mm boven de raatliggers uitsteekt [zie details 8 & 9]. Omdat de raatligger een stuk hoger dan het vloerpakket is steekt deze nog een stuk 
ender de vloer uit. De onderflens van de raatligger ligt voor de ligger met 670mm hoogte op 2470mm, 

De afwerking eindigt op 2350mm boven vloerniveau, zodat er ruimte is voor een deur + kozijn. Er blijft zo nag een marge van 90mm over voor hogere 
raatliggers bij grotere overspanningen 

7 .1.3 Stabiliteit 
Stabiliteit haal ik uit kruisverbanden. 

Stabiliteit in de dwarsrichting komt gedeeltelijk uit de vormvariatie van de spanten , maar voor aanvullende stabiliteit plan ik kruisverbanden in de dakvlakken 
en ender de vloer van de binnenstraat. 

Voor verticale stabiliteit leg ik kruisverbanden in de binnenstraat aan, tussen de stijlen waar zich ook de verticale schachten bevinden. 

83 



7.2 Vloerpakket 

lk kies voor het IDES-vloerprincipe van architectenbureau Cepezed. Dit zijn gootvormige, zelfdragende vloerelementen, waarbij de volledige hoogte van de 
vloerelementen als installatieplenum benut kan worden. 

De vloerdelen overspannen van gevel tot gevel, met UNP profielen aan de kopzijden [waar ook de vliesgevel aan hangt] en 2 of 3 ge·lntegreerde 
tussenliggers. Met een hoogte van 200mm en breedte van 300mm kunnen overspanningen van tot zo'n 4 meter gehaald worden bij een veranderlijke 
belasting van 4,0 kN/m 2

• Bij grotere overspanningen plaats ik meer tussenliggers tussen de spanten. 

De elementen zitten onderling gekoppeld maar kunnen ook eenvoudig verwijderd worden voor het creeren van trapgaten of vides. Over de bovenrand loopt 
een rubber strip voor contactgeluidsisolatie, met daaroverheen een geprofileerde staalplaat. Hierop liggen 2 lagen [brandwerende] vezelcementplaten met 
daarop de afwerklaag. 

Prefinished and handearriable 
components 

Integration of power, 
data and ventilation 

Silent and attractive 

In de cassettes ligt 100mm isolatie op de bodem . Deze isolatielaag beschermt bij brand de 
flenzen zodat er zonder extra voorzieningen een brandbestendigheid van ten minste 60 
minuten gehaald wordt, maar dit is [volgens de summiere documentatie die ik heb kunnen 
vinden kan een brandwerendheid tot 120 minuten gehaald worden.] 

ledere vloer is zo in staat als brandcompartimentscheiding te fungeren. 
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Plafondplenum 
Door de beperkte hoogte van het vloerpakket [totaal 300mm], en de vloer-tot-vloer hoogte van 3200mm , blijft er naast de vrije hoogte van 2600mm een marge 
van 300mm per laag over. In deze marge is ruimte voor een verlaagd plafond met plenum die ik voor de luchtinstallatie reserveer. Het plafond kan zonodig als 
extra brandwering en geluidsisolatie fungeren. 

'Y+ 3200 

0 
0 
(T) 

'Y+ 2900 

0 
0 
(T) 

y + 2600 

'Y+ 2350 

vloervariant O 
bas i ssituat i e 

85 



Vloervarianten 
Wanneer ik het plafondplenum weglaat en de kanalen via andere wegen aanleg [open en bloat ender het plafond of geconcentreerd in bepaalde zones of 
vanuit de vloer via schachten] kan ik de marge van 300mm per laag benutten om de vloerdelen 300mm te laten zakken, of 250mm op te tillen op de 
bovenflens van de raatligger, zodat er een totaal hoogteverschil van 550mm kan ontstaan terwijl er minimaal 2600mm vrije hoogte per laag aanwezig blijft [zie 
oak principedoorsnedes] 
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Enige mate van split-level kan zo bereikt warden . Oak bij oplopende daklijn kan de onderliggende vloer op de over ipv tussen raatligger gelegd warden, zodat 
er voor de onderliggende laag oak extra hoogte ontstaat. 
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7 .3 lnstallatieconcept 
Voor het willekeurig kunnen invullen en indelen van de klusters over de woonlagen is een ge'integreerde installatie-infrastruktuur nodig, waarbij alle soorten 
leidingverlopen op eenvoudige wijze iedere plek moeten kunnen bereiken en waarbij afvoeren op een vast traject aangesloten moeten kunnen warden om 
een wildgroei aan schachten en schoorstenen te voorkomen. 

7 .3.1 Energieconcept 

Staalbouw is een lichte bouwmethode en heeft geen thermische massa voor warmteopslag. Door goede isolatie is verwarming vaak geen probleem. Het 
grootste probleem is de snelle opwarming door zoninstraling. Naast verwarming is er dus vooral koelbehoefte. Luchtverwarming/koeling kan groat deel 
verstoring thermische balans door directe zoninval ongedaan maken. 
Een systeem met stralingselementen reageert vaak te traag op deze verstoring en een Lage-temperatuur [LT-] verwarming is afhankelijk van grate, vaste 
afgiftevlakken, waardoor herindelen van vloeren en verplaatsen van wanden zeer bewerkelijk wordt. 

lk kies daarom voor een luchtverwarmingssysteem. Dit combineert: 
• verwarming 
• verkoeling 
• mechanische ventilatie 
• warmteterugwinning 

Luchtverwarm ing 

+ 

Gebalanceerde ventilatie 
met warmteterugwinning 

--
Een systeem 
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Klimaatgevel 
Door de luchtafzuiging met een klimaatgevel te combineren wordt het probleem van de zonopwarming effectief opgelost. 

Het Mercator-principe is in mijn geval ideaal : 
• Onderhouds-ongevoelig 
• Geen onderhoudsgevoelige buitenzonwering 
• Geen vaste zonwering en inboeting aan daglichtbenutting 
• Makkelijk bereikbaar tbv schoonhouden 

Lokale vs centrale opwekking 
lk kies hoofdzakelijk voor lokale klimaatinstallaties in de klusters zelf. Hieronder staan enkele overwegingen samengevat. 

Centraal : 
• Plaatsing op dak verstoort daklijn, plaatsing op laag onder dak verstoort vrije indeling 
• toe + afvoer distributiekanalen naar LBK nodig, = dubbel zoveel leidingen buiten de klusters. [volledige toe- en afvoer van te verwarmen lucht, incl 

recirculatielucht] 
• lange transportleidingen , veel warmteverliezen 
• doorbreking van meerdere klusters, dus overal brandkleppen nodig 

Lokaal : 
• minimale transportverliezen 
• alleen afvoerbuis met ventilatiedebiet naar dak [aanvoer direct uit gevel] 
• warmtewisseling optimaal 
• individuele regelbaarheid 

Voor kleine klusters zoals eenpersoons mini-appartementen, samenwoon-appartementen en ook wel vier tot vijfpersoonsklusters, is het waarschijnlijk niet 
efficient om overal eigen warmte-opwekking te plaatsen . In die gevallen zou er tussen de klusters centrale opwekking en distributie, met eventueel 
brandkleppen in de kanalen , plaats kunnen vinden. 
Wanneer ik dit soort klusters boven elkaargelegen groepeer kan een installatieruimte onder de daklaag met interne schacht tussen de klusters hierin voorzien. 
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7 .3.2 lnstallatie-infrastructuur 
De installatie-infrastructuur speelt een 'sleutelrol' voor de flexibiliteit en onafhankelijke indeling van de inbouw. De infrastructuur voor installatie-onderdelen 
voorziet in een volledig ge"fntegreerd kanalen- en leidingenverloop. 

Verzamelgoten 
ledere laag krijgt achter de spantstijlen aan de binnenstraatzijde langs een horizontaal verzameltracee in de vorm van een brandvrije goot, die aan de 
bovenzijde door middel van luiken toegankelijk is . [zie principedoorsnedes] 
Dit tracee ligt haaks op de IDES-cassettes en ontsluit de vloer in horizontale richting voor verzamelleidingen . 

Dit tracee bevat de volgende onderdelen: 

• Verzamelleidingen voor de VW A 
o Maximaal 160 mm onder afschot [minimaal 5mm/m maximaal 20mm/m] 
o Voor de aansluiting van 5 standleidingen van 110mm met maximumcapaciteit van 7,6 Lis, is bijvoorbeeld maximaal 8 toiletten per 

standleiding] 
• Ontspanningsleidingen voor de VW A [in de hoogste woonlaag van een kluster] 

o horizontaal verloop:maximaal 12 meter tot vergroten diameter. 
o Het maxim ale aantal te combineren standleidingen is 5 x 110 mm waardoor de afmeting van de ontspanningsleiding tot 315 mm versgroot. 

• Een hoofdkabelgoot voor meterkastvoorzieningen 
• hoofdwaterleiding 
• hoofdgasleiding. 

Deze onderdelen bevinden zich met name op die lagen waar de galerijen langs lopen, waarvandaan de hoofdontsluiting voor de klusters plaatsvindt. 

Verticale schachten 
Om de maximaal 30 meter bevindt zich een verticale schacht tussen de stijlen van de spanten, van 3 meter breed en 600mm diep, omsloten door de GVK
roosters, die in een dakafvoer tot 2 a 3 meter boven de daklijn eindigt. Daar waar het dak toegankelijk is zal er een zone random de dakuitvoer afgeschermd 
word en. 
De kanalen in de schachten vormen door de roosters een zichtelement, evenals de horizontale verzamelkanalen, vergelijkbaar met Centre Pompidou, maar 
dan iets minder extreem doorgevoerd . 
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Luchtafvoer 

Het systeem met de grootste kanaalafmetingen is bepalend voor de afmetingen van de goot. Dit zijn de luchtkanalen. De luchtaanvoer gebeurt volledig via 
roosters in de buitenhuid, door de IDES-vloerdelen. De afvoer van lucht hoeft alleen in het ventilatiedebiet te voorzien . Verwarming I keeling gebeurt middels 
recirculatie en warmtewisseling binnen de klusters. 

Omdat ik de goot deels voor interne circulatie gebruik en om de afmeting hiervan in de perken te houden kies ik ervoor om de luchtafvoer buiten het kluster, 
dus buiten de binnenstraat-gevellijn plaats te laten vinden. In een band parallel aan de goot, tussen de stijlen van de spanten en door de raatopeningen door, 
komen verzamelluchtkanalen tot een diameter van 500mm, waarin een hoge luchtsnelheid aangehouden kan worden. 

Afvoercapaciteit: 
Het ventilatiedebiet bedraagt 1 dm3/s per vierkante meter. 
Binnen de klusters is de luchtsnelheid maximaal 4 a 5 m/s in de verzamelkanalen en 2 a 3 m/s in de uitblaasopeningen , in verband met het geluidsniveau, 
maar buiten kan ik eventueel tot 10 m/s hanteren . 

In de situaties die voor kunnen komen in de magastructure is een punt in de horizontale verzamelgoot maximaal 15 meter verwijdert van een vaste verticale 
schacht. Daarnaast hanteer ik een maximum van 3 lagen per kluster. Het galerijenverloop is hier ook op afgestemd. 

Gemiddeld is een beuk 8 a 9 meter diep, dus wanneer deze ruimte volledig met een kluster vul krijg ik 15 x 9 x 3 lagen = 405 m2
, = 405 dm3/s . 

Dit is 0,405 m3 x 3600 sec. = 1458 m3/h 

Een verzamelkanaal met een diameter van 500mm kan bij 5 m/s al 3534 m3/h lucht afzuigen. 
In feite voldoet een kanaal van 300mm met 10 m/s al, met een capaciteit van 2544 m3/h , dus lagere,stillere luchtsnelheden zijn mogelijk 

Een buis van 300mm zou intern in de goot kunnen passen, maar extra geluidsisolatie en de aanwezigheid van de VWA verzamelleiding , plus kanalen voor 
interne circulatie verhinderen dit. 
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lnterne circulatie 
Intern vindt de luchtcirculatie in kanalen in het plafond plaats. De kanalen warden parallel aangelegd omdat er geen ruimte voor kruisende kanalen is. 
Afzuiging vindt langs de gevelzijdes plaats, toevoer via een enkel traject door het midden van de beuk, met aftakkingen naar de verschillende ruimtes. 

I 
I 
~ 

i 
1 

- -
........ ............ !>········ ·<J···· 

t ¢ • 4' 
>- -·---!-~-~ 
w w ~ w 

)., 
······················· -£>-··· ··············· '··················· <J········· 

Luchtaanvoer 

Middels interne circulatie en recirculatie wordt een ventilatievoud van 2 a 3 gehandhaafd . Dus: 
[m 3/h lucht] I [m 3 gebouw] = 2 a 3. 

Per m2 betekent dit: hoogte = 2,6m, dus 2,6 m3 per m2 

Ventilatievoud 3 = 3 x 2,6m 2 = 7,8 m3/h per vierkante meter. 

Bereik enkel kanaal in plafond 
De maximale kanaalafmeting die een honingraat kan passeren is 203 x 406mm. Dit is een 
verzamelkanaal dus kan ik een luchtsnelheid van 4 a 5 m/s aanhouden . Volgens mijn 
voornaamste bron [Brink Climate systems BV] heeft deze een capaciteit van 766 tot 1105 m3/h . 

In het krappe geval kan ik dus met een enkel kanaal 766 I 7,8 = 98 m2 bedienen. Met een 
diepte van 9 meter is dit dus een kanaallengte van bijna 11 meter. Hier zou ik nog 6 meter bij 
op kunnen tellen omdat de eerste 6 meter tussen de spanten geen spant doorkruisen en grater 
gedimensioneerd kunnen warden, alvorens te verjongen . Omdat dit de ondergrens betreft 
maak ik er voor het gemak 12 van, conform 2 spantbreedtes 

Met dit bereik kan ik in 2 richtingen , vanuit eenzelfde interne schacht, met een enkel 
toevoerkanaal 12 + 6 + 12 = 30 meter bedienen , is dus maximaal 5 spanten breed . Dit is dus 
de maximum breedte van een kluster, ongeacht het aantal lagen . 

De aanzuiging van lucht voor verbrandingstoestellen en ventilatielucht gebeurt via roosters in de buitengevel, die boven in de paneelstrook zitten . [zie 
principe-aanzicht1] 
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Rookgassenafvoer 
Verbrandingstoestellen hebben een rookgassenafvoer nodig [warmtapwatervoorziening en luchtverwarmingstoestel] . Per toestel is dit een kanaal met 
doorgaans een diameter van 80mm . Het horizontale verloop is beperkt tot 20 meter, met aftrek van 3 meter per haakse bocht. Vergroten van de diameter kan 
uitkomst bieden. Wanneer er te veel toestellen via een horizontale goat afvoeren, zou er een verzamelkanaal buiten de gevel langs kunnen komen, 
vergelijkbaar met de situatie bij de luchtafvoer. 

Een alternatief voor de rookgassenafvoer zijn een electrische warmtapwatervoorziening en een LT- [Lage Temperatuur] warmtewisselaar voor de 
klimaatinstallatie, waarbij de LBK zijn warmte van bijvoorbeeld een stadsverwarmingssysteem onttrekt [Zie bijvoorbeeld Brink Climate systems BV, type Elan] 

Mechanische afzuiging 

Afzuiging van de badkamer, toilet en wasemkap kan via een apart component op de luchtbehandelingskast [LBK, = luchtverwarmings I koelings installatie 
dus) en via het afvoerkanaal van het ventilatiedebiet mee naar buiten afgevoerd warden. [Hiervoor bestaat toch al voldoende mogelijkheid tot overcapaciteit] 

lndien de aparte kanalen in het plafondplenum met de overige luchtkanalen conflicteren kan het kanaal via de wand naar de ondergelegen IDES-vloer geleid 
warden . [niet naar de bovengelegen vloer vanwege de mogelijkheid dat die een ander kluster bedient] 
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7 .4 Detaillering 
lk heb een tiental principedetails uitgewerkt [zie overzichtsvellen], waarin ik met eenduidige, enkelvoudige oplossingen, alle vormvariaties ten gevolge van de 
torsie op kan vangen. 
Hoewel het concept zo'n beetje volledig op maatwerk leunt, heb ik in de detaillering denk ik vrij aardig de opbouw kunnen standaardiseren. 

De details beperken zich tot de gevel en vloer van de woonlagen, maar vormen wel een basis voor bijvoorbeeld de dakdetails en balkonaansluitingen en de 
'gevelperforaties' vanuit de binnenstraat. 

De gevel is water- en luchtdicht, koudebruggen zijn mijns inziens uitgebannen. 

;;;·,.,..,_._.,_:;: -

Situatie ge/uidsoverlast 
In principedoorsnede 1 op de overzichtsvellen staat globaal aangegeven hoe het societeitengebied 
en Scala akoustisch ontkoppeld kunnen warden van de hoofdconstructie. 
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8 TOT SLOT 

8.1 Conclusie 

lk denk dat het uiteindelijke ontwerp een compleet product is geworden, dat trouw blijft aan de kenmerken van het megastructure-concept. Het resultaat is 
vooral toegespitst op de 'drager'-functie, waarvan ik een eenduidige detaillering en veelzijdige invulmogelijkheden eiste. Het is jammer dat ik daardoor de 
invulling zelf te vaak naar de achtergrond heb geschoven en dit maar summier heb uitgewerkt. Dit komt vooral door de afhankelijkheid van de invulling, van 
alle oplossingen en uitwerkingen van de draagstruktuur en installatie-infrastruktuur, waardoor dit laatste meer aandacht opeiste en er weinig tijd overbleef 
voor andere zaken. 

lk denk dat ik me verkeken heb op de omvangrijkheid van het project, maar hierin lag ook juist de uitdaging. lk ben erg tevreden over het resultaat van de 
technische uitwerking, hoe alle puzzelstukjes met onafhankelijke inbouw opgelost en uitgedacht zijn. Oat was voor mij de grootste kluif, om een helder, 
eenduidig en consequent systeem te maken van de conceptuele verschijningsvorm die ik bedacht heb. 

Het mag duidelijk zijn dat dit project niet om de realiteitszin van de opgave ging, maar puur als uitdagende, multidisciplinaire ontwerpopgave is bedacht, los 
van economische restricties. Omdat studentenhuisvesting enerzijds zo goedkoop mogelijk moet, en anderzijds de keuze voor een staalconstructie en een 
concept dat volledig op maatwerk leunt, geeft dit een kromme verhouding, maar in de technische uitwerking heb ik getracht de diverse onderdelen zo efficient, 
gestandaardiseerd en economisch mogelijk op te lossen. 
lk denk wel dat dergelijke grootschalige studentenhuisvesting, als 'studentenstad '-concept, potentie kan hebben, maar ik ben geen sociaal-antropoloog die 
hier verder conclusies aan kan verbinden. 

Toen ik uiteindelijk mijn afstudeeronderwerp geformuleerd had , had ik geen benul van hoe ik mijn megastructure uiteindelijk moest vormgeven , maar ik heb 
mijn draai letterlijk kunnen vinden. Het is een sculpturaal, autonoom object geworden, met alle poeha van dynamiek en flexibiliteit en een helder concept, dat 
trouw is gebleven aan de megastructure-'spelregels' die ik gesteld had. lk ben toch wel een beetje trots op het resultaat. 
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8.2 Nawoord 

lk heb vaak te lang gedraald met knopen doorhakken van ontwerpbeslissingen en het uitzoeken van onzinnige dingen waardoor ik tegen het eind nog tegen 
flink wat werk aanliep. Op 20 niveau heb ik denk ik alles op papier staan, het ontbrak alleen aan tijd voor het produceren van fatsoenlijk presentatiemateriaal 
en inzoomen op onderdelen door middel van 30-visualisering . Gezien de naderende 10-jaarsgrens van mijn studie bleef er geen tijd over voor een maquette 
en is mijn 30-studiomodel maar tot een beperkte fijnheid uitgewerkt. 

De voor mij onontkomelijke combinatie van drie dagen in de week part-time werken , en daardoor part-time afstuderen, zonder door te draaien, viel me vrij 
zwaar, ook omdat er nog een aantal vakken tijdens mijn afstuderen afgerond moesten worden. Maar deze situatie had ik natuurlijk aan mezelf te danken door 
gebrek aan discipline in voorgaande jaren. Beetje jam mer. 

Uiteraard is de stapel kladpapier in de categorie 'afgekeurd, onzinnig of doodlopend spoor' een stuk groter dan de stapel met 'nuttig en bruikbaar', maar dat 
hoort erbij. 

lk was erg goed in achter de feiten aanhollen, twijfelen, het verzetten van nutteloos werk en blindstaren op doodlopende oplossingen, en het frustreren van 
mijn begeleiders met summiere en half uitgewerkte presentaties omdat ik de tijd niet nam of had om alle stappen uit mijn kladpapier op een overzichtelijke rij 
te zetten of omdat ik de ideeen al wel had, maar niet de tijd voor een fatsoenlijke uitwerking, waarvoor mijn excuses. 

Jean-Paul de Koning, 
22 augustus 2006. 
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BIJLAGE 1 capaciteit aantal wooneenheden 

Sterflats vs Hoofdgebouw 

Voor een betere bevatting van de potentiele capaciteit van mijn project maak ik een vergelijking tussen twee herkenbare en toepasselijke referenties : ik vul 
mijn plangebied op met het hoofdgebouw van de TU/e en door middel van een vergelijking met de studenten-sterflats in Wageningen krijg ik inzicht in het 
aantal kamers dat in mijn project zou kunnen passen . 

Sterflats Wageningen 

Wageningen telt zeven sterflats [vier typen] die volledig bestemd 
zijn voor studentenhuisvesting. In totaal gaat het om 3322 kamers 
[zie kader] die in afdelingen gegroepeerd zijn. ledere verdieping 
telt 3 afdelingen, corresponderend met de drie vleugels van de flat, 
met 6 tot 11 kamers. 

Aantal kamers & netto oppervlakken: 
[verkeersruimte en voorzieningen niet meegerekend] 

Asserpark + Hoevestein + 2 x particulier: 
4 maal 368 kamers [over 16 verdiepingen] 
per flat: 244 x 12 m2 = 2928 m2 

124 x 14 m2 = 1736 m2 

totaal: 4 x (2928+1736) = 18.656 m2 

Dijkgraaf 
1 maal 625 kamers [over 18 verdiepingen] 

625 x 13 m2 = 8125 m2 

Rijnsteeg 
1 maal 625 kamers [over 18 verdiepingen, 1 e 4 woonlagen met uitbouw] 

549 x 16 m2 = 8784 m2 

76 x 18 m2 = 1368 m2 

Bornesteeg 
1 maal 600 kamers [over 20 verdiepingen] 

400 x 14 m2 = 6500 m2 

200 x 17 m2 = 3400 m2 

Totalen : 
Aantal kamers: 3322 
Totaal netto oppervlak kamers: 46.833 m2 

gemiddelde grootte van een kamer: 14,1 m2 
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Hoofdgebouw TU/e 

Het hoofdgebouw is zo'n 168 meter lang en 20 meter breed en is uitgezet op een moduulmaat van 1,24m. 

uitgaande van bovenstaande afbeelding met (1,24m)2 per hokje: 

Totaal oppervlak per verdieping: 
Oppervlak verkeersruimte (incl toiletruimte) : 
Nettoruimte: 

Vergelijking capaciteit 

16x136x(1 ,24m)2 = 
572 x (1 ,24m)2 = 
1604 x (1 ,24m)2 = 

3346 m2 

880 m2 

2466 m2 

Uitgaande van de gemiddelde grootte van 14, 1 m2 van de kamers in de sterflats passen er 2466/14, 1 = 175 kamers in de nettoruimte van een verdieping van 
het hoofdgebouw, inclusief (niet al te ruim bemeten) verkeersruimte. 
Het hoofdgebouw past iets meer dan vier keer in de lengte van het plangebied . Een woonlaag kan dus 4 x 175 kamers = 700 kamers herbergen . 

Bij 5 woonlagen : 
Bij 6 woonlagen: 

5 x 700 kamers = 3500 kamers 
6 x 700 kamers = 4200 kamers 

Op grand van mijn principedoorsnede [zie hoofdstuk 5] met 2 beuken en een centrale as, houd ik grofweg 2 x 8 meter over aan bruto breedte. Dit is 80% van 
de breedte van het hoofdgebouw, dus ik neem 80% van de nettoruimte = 1972,8/14, 1 = 140 kamers, en een woonlaag kan dus 4 x 140 kamers = 560 kamers 
herbergen . 

Wanneer ik het aantal kamers van de sterflats in mijn project kwijt wil heb ik dus 3322 I 560 = grofweg 6 woonlagen nodig. 
Als richtwaarde wil ik het aantal studenten dat in alle sterflats woont aanhouden, is dus grofweg 3300 wooneenheden. 
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Bijlage 2 Overzicht overzichtsvellen 

De volgende AO-plots vormen de eigenlijke bijlage van dit verslag en zouden in het exemplaar in de bibliotheek bijgevoegd te vinden moeten zijn . 
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