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In het afstudeerproject worden kennis, vaardigheden
en interesses die in voorgaande jaren zijn vergaard
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geconcretiseerd in de vorm van een ontwerp.
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afstudeercommissie die bestaat uit prof. ir. Jouke
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Martin de Wit en ir. Gert Boxem voor hun advies met
betrekking tot de bouwfysica en klimaatinstaliaties.
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Probleemveld

De aanleiding voor het afstudeeronderwerp is
ontstaan vanuit de actuele maatschappelijke
discussie over de ruimtelijke ordening in Nederland.
Door de toenemende ruimtedruk worden overheid,
planners en ontwerpers gedwongen om uitspraken
te doen over de vraag hoe er omgegaan dient
te worden met de relatie tussen stad en land.
'Verrommeling ' is een begrip dat steeds vaker
wordt aangehaald in deze discussie. Hoewel zelfs
ministers en projectontwikkelaars hun afschuw
uitspreken over de manier waarop Nederland
dichtslibt met bebouwing ziet iedereen hoe het eens
uitgestrekte landschap nog altijd steeds verder
wordt opgeslokt.
Verrommeling treedt op verschillende plekken
in Nederland op in verschillende vormen van
bebouwing.
Vinex-wijken,
bedrijventerreinen,
glastuinbouw,
veeschuren,
windmolens
en
reclameborden worden door steeds meer mensen
als een hinderlijke inbreuk op het landschap
ervaren. In het rapport 'Verrommeling in Nederland'
uit 2006 van de Wageningen Universiteit wordt
een genuanceerde beschrijving van het begrip
verrommeling gegeven. Daarin komt onder andere
naar voren dat verrommeling een proces is dat wordt
ervaren als niet-beoogd en sluipend. Dus eerder iets
dat wordt ervaren als een onbedoelde resultante
van het nastreven van verschillende belangen dan
het resultaat van een vooropgezet plan. Met andere
woorden: het kortetermijnbelang heeft bij de
ruimtelijke inrichting de overhand gekregen.
De verrommeling van het land, en dan vooral het
tegengaan hiervan, staat al meerdere jaren hoog op
de politieke agenda. Uit de in 2001 gepubliceerde
Vijfde nota van ruimtelijke ordening blijkt dat de
Nederlandse regering zich nadrukkelijk zorgen
maakte over de verrommeling van het landschap en
bijbehorende ongemakken. Naast de versnippering
van de natuur voorzag men steeds meer problemen
zoals verstopping van het wegennet en leegloop
en verpaupering van de binnensteden terwijl

studie point city, bron: S,M,L,XL

elders met name gebieden met monofunctionele
bebouwing ontstonden. Door regelgeving vanuit
Den Haag moest het uitbreiden van de bebouwde
omgeving ten koste van het landschap in de hand
worden gehouden en de verdichting van de steden
ter compensatie worden gestimuleerd . In 2003
werd de regiserende rol van de overheid door de
Nota Ruimte echter geminimaliseerd en gaf daarbij
veel verantwoordelijkheid aan lagere overheden
met als gevolg dat commerciële drijfveren zich
moeilijk lieten inperken en het algemeen belang
dikwijls uit het oog werd verloren. De overheid
geeft nu aan in elk geval de regie van de bestrijding
van verrommeling in handen te willen nemen.
Een belangrijk aspect hierbij is stimuleren van het
bouwen binnen bestaande grenzen van steden en
dorpen. Het kabinet streeft er naar om tussen de 25
en 40 procent van alle nieuwe woningen, winkels en
kantoren binnen deze grenzen te bouwen.
Verdichting van de steden is dus een belangrijk
middel in de strijd tegen verrommeling. Dit is
overigens geen nieuwe gedachtengang. De studie
'pointcity' van OMA uit 1993 toont aan hoe het
grootste deel van Nederland onbebouwd kan blijven
wanneer alle bebouwing wordt gebundeld in één
grote stad met de dichtheid van Manhattan.
De voordelen van het verdichten van steden mogen
duidelijk zijn. De open ruimte rond de steden blijft
gespaard, publieke voorzieningen zoals scholen,
zorg, culturele instellingen en openbaar vervoer
blijven betaalbaar en de aanleg van nieuwe
infrastructuu r kan achterwege blijven. Daarnaast
levert een zorgvuldig en intensief gebruik van de
ruimte een stad op met allerlei voorzieningen. Hoe
meer mensen gebruik maken van een vierkante
meter, hoe groter het draagvlak is voor economische,
sociale en culturele voorzieningen. Een ander
voordeel is dat het een kans vormt om stedelijke
gebieden aantrekkelijker te maken en beter te laten
fu nctioneren .
Binnenstedelijk bouwen brengt echter ook een

aantal kritieke punten met zich mee. Deze punten
richten zich met name op het verdwijnen van groen
en open plekken in de stad.
De Vinex-wijken dragen in grote mate bij aan het
dichtslibben van het platteland. In dit project zal
daarom onderzocht worden hoe een alternatief voor
deze woningen binnen de grenzen van de stad kan
worden gecreëerd.
In de Nota Ruimte staan de woonwensen van mensen
centraal. Mensen willen prettig wonen in een buurt
die schoon is en veilig, waar ze hun kinderen op een
gezonde manier groot kunnen brengen. Een groot
aantal mensen wil graag in de stad wonen maar
mist verschillende kwaliteiten waardoor toch vaak
voor een woning in een Vinex-wijk wordt gekozen.
Daarom dient er geanalyseerd te worden welke
kwaliteiten men mist in het huidige woonaanbod in de
stad en hoe deze kunnen worden geïmplementeerd
in een ontwerp.

0

(1)

~

(1)

CD

c.
(1)
~

Dl

ë

!::;
~
~
c.
(1)
(/)

Qj

c.

9

Woonwens en natuur
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Uit verschillende onderzoeken (o.a. onderzoek
Productschap Tuinbouw) blijkt dat circa 70 % van
de mensen het liefst een bescheiden eigen tuin
heeft en bereid is om meer te betalen voor hun
woning indien er meer groen wordt geleverd . Groen
is dus een zeer belangrijk aspect voor mensen bij
de keuze voor een bepaalde woning. Hoewel door
verdichting zoals beschreven er dus elders plekken
overblijven (of kunnen ontstaan) met groen van
een hoge kwaliteit moge het duidelijk zijn dat in
hoogstedelijke gebieden niet iedere bewoner een
eigen tuintje geboden kan worden zoals dat in
de meeste Vinex-wijken wei het geval is. In dit
project wil ik onderzoeken of het mogelijk is een
binnenstedelijk alternatief te creeren voor deze
Vinex-woningen met tuinen. In de eerste plaats kan
er daarom gekeken worden waarom mensen zoveel
waarde hechten aan tuinen en andere vormen van
groen .
In het dictaat 'Landschap en stedelijk groen' van
ir. Han Uirzing wordt beschreven dat elke tuin,
ondanks menselijke interventie, de mogelijkheid
geeft tot het ervaren van natuur. De afhankelijkheid
van de seizoenen, de dagelijkse wisselingen van
het weer en de onvoorspelbaarheid van begroeiing
contrasteren met het permanente en bedachtzame
van bebouwing en infrastructuur. Dit betekent dat
de mens door middel van de aanplant van groen
de kans krijgt om bepaalde zintuiglijke ervaringen
op te doen die vaak als rustgevend worden
beschreven. V~~r velen leveren deze ervaringen een
noodzakelijke bijdrage aan het welzijn. Verschillende
onderzoeken bevestigen dat neuropsychologische
klachten lOals hoofdpijn en concentratieproblemen
afnemen in ruimtes met zicht op groen. Groen wekt
een bewustzijn op van het landschap buiten de
stad die zijn eigen vormen, materialen en wetten
kent, die gerelateerd zijn aan een specifieke plek op
aarde, de wisseling der seizoenen en het heersende
klimaat .
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Ook de elementen van het klimaat (zon, neerslag en
wind) zijn, net als groen, onderhevig aan de eigen
wetten van de natuur. Het bewust ervaren hiervan
zou hierdoor dus eenzelfde soort rustgevende
uitwerking kunnen hebben als groen. Deze elementen
zijn in tegenstelling tot groen niet grondgebonden.
Daarom zal in dit project onderzocht worden hoe
deze kunnen worden ingezet om in een woongebouw
met hoge dichtheid een bewustzijn van natuur te
creëren.
Een bewustwording van de elementen kan op twee
manieren bereikt worden:
-het direct ervaren door middel van de zintuigen,
-het benutten van de elementen (bijvoorbeeld voor
klimatisering van een gebouw ten behoeve van het
comfort van de gebruiker).
Deze twee manieren zullen elkaar op sommige
fronten overlappen waardoor ze elkaar ook kunnen
versterken bij de bewustwording. Woonkamers
waarin veel daglicht binnen treedt lijken bijvoorbeeld
vaak groter en worden als aangenamer ervaren dan
dezelfde ruimtes waarin minder daglicht binnen
treedt. Tegelijkertijd zal in een woonkamer met
voldoende daglichttoetreding minder vaak kunstlicht
nodig zijn waardoor energie wordt bespaard.
Een thema dat tegenwoordig niet meer is weg te
denken uit de bouwkunde is duurzaamheid. Onder
architecten bestaan veel verschillende benaderingen
en opvattingen over het begrip duurzaamheid. Er
bestaan al minstens evenveel lijstjes en methodes
om te toetsen hoe duurzaam een gebouw is. Binnen
het thema duurzaamheid speelt energiebesparing
een belangrijke rol. Om energie te besparen wordt
in de praktijk vaak gebruik gemaakt van bestaande
installatietechnische en bouwtechnische snufjes. Er
wordt dan een traditioneel gebouw ontworpen om
aan het einde van het ontwerpproces nog wat extra
isolatie en wat energiezuinige klimaatsystemen toe
te voegen. Deze gebouwen presteren vaak dan ook
best goed op het gebied van energiebesparing. Wat

betreft gebruik leveren deze gebouwen echter geen
meerwaarde op en wat betreft architectonische
kwaliteiten zijn deze gebouwen vaak zelfs een
verarming ten opzichte van de traditionele bouw
door de rommelig ogende toevoegingen. Van een
integraal ontwerp is dus geen sprake.
Het moge duidelijk zijn dat door het benutten van
de elementen van het klimaat ook wat betreft
energiebesparing winst kan worden geboekt.
In dit project is het echter niet de bedoeling dat
energiebesparing een op zichzelf staand doel
wordt. Door de bewustwording van de elementen
door de bewoner als uitgangspunt te nemen voor
het ontwerp, zou een specifieke architectuur
kunnen ontstaan. Een architectuur die dus als
het ware wordt gevormd door de elementen en
waarin deze elementen op verschillende manieren
worden benadrukt. Omdat juist de bewoner in dit
uitgangspunt centraal staat zal een groter draagvlak
moeten ontstaan voor de energiebesparing die het
benutten van de elementen met zich mee brengt.
De architectonische en bouwfysische middelen
dienen dus hetzelfde doel waardoor er een integraal
ontwerp ontstaat.
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Doelstell i ng

Uit voorgaande kan nu de volgende doelstelling
opgesteld worden :
Het creeren van een bewustzijn van natuur in een
woongebouw met een hoge dichtheid door middel
van een architectuur die inspeelt op en gebruik
maakt van de elementen van het klimaat.
Om grip te krijgen op de elementen van het klimaat
en te onderzoeken hoe deze kunnen worden ingezet
in de bebouwde omgeving zullen deze elementen een
voor een worden onderzocht en zal vervolgens naar
een aantal referentieprojecten worden gekeken.
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Klimaat, gebouw
en de mens

Zon
De zon is essentieel voor het leven op onze planeet.
Behalve dat ze zorgt dat de aarde op temperatuur
blijft is ze ook de belangrijkste natuurlijke lichtbron.
Er is niets dat meer invloed heeft op de biologische
systemen op aarde dan de baan van de aarde om
de zon, of zoals op aarde wordt waargenomen, de
baan die de zon beschrijft door de hemelkoepeL De
cycli die ontstaan door het draaien van de aarde om
de zon en om zijn eigen as bepalen de biologische
ritmes op aarde en geven de mens een besef van
tijd en ruimte.
De elektromagnetische straling van de zon die
door de aarde wordt opgevangen bevindt zich in
verschillende golflengten. Slechts een deel van deze
straling bevindt zich in het golflengtegebied waar
ons oog gevoelig voor is. Dit deel is de zichtbare
stra ling. Een ander deel kan als voelbare warmte
worden ervaren.
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Effect van zonnestraling op de mens
Gebouwen waarin de dynamiek van de zon kan
worden waargenomen versterken het bewustzijn
van het tijdstip op de dag, de seizoenen en de
geografische locatie, ook wel biologische ritmes
genoemd .
In woningen die liggen in de gematigde streken
(zoals Nederland) blijkt het naar binnen schijnen
van de zon zeer gewaardeerd te worden. Een groot
Engels onderzoek bevestigt dat 93% van de mensen
directe bezonning in de woning waa rdeert. Slechts
4% vond directe bezonning vervelend in verband
met oververhitting en verblinding. Een Nederlands
onderzoek laat zien dat 70% van de mensen zelfs
liever slecht uitzicht met bezonning heeft dan
een mooi uitzicht zonder bezonning. Effecten die
in deze en andere studies als positief naar voren
komen hebben te maken met de biologische en
therapeutische werking van zonlicht, warmtewinst,
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dus 14,5°. In het uiterste noorden van Nederland
zal dit ongeveer 1,5° graden minder zijn en in het
uiterste zuiden ongeveer 1,2 graden meer.
De afbeelding laat de zonnebanen voor 52° NB
zien als functie van de zonnetijd. Te zien is dat de
zon op de kortste dag op komt in het zuidoosten
(48°) en dat er iets minder dan 8 uur tussen
zonsopkomst en zonsondergang zit. Op de langste
dag komt de zon op in het noordoosten (127°) en
zit er iets meer dan 16 uur tussen zonsopkomst en
zonsondergang .
~ ~

Zonneschijn in Nederland
De baan die de zon beschrijft aan de hemelkoepel
bepaaltdegrootteenwisselingvanschaduwvlakken.
De maximale zonhoogte op een dag kan berekend
worden met de formule h ::;:; 90° -NB+l'l . Hierin
is NB de noorderbreedte en ö de declinatie.
Nederland ligt op ongeveer 52 o noorderbreedte.
Op de 21 juni (langste dag) is de declinatie 23,5°
en op 21 december (korste dag) is de declinatie
-23,5°. De maximale zonhoogte is in Nederland
op de langste dag d~s 61,5° en ·op de korste dag
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de visuele werking van zonlicht en met de psychische
beleving.
De biologische en therapeutische werking hangt
voor het grootste deel samen met de UV-straling.
Dit deel van de zonnestraling wordt echter voor
het grootste deel geabsorbeerd door glas waardoor
effecten voornamelijk in buitenruimtes verwacht
mogen worden . Hoewel de laatste jaren de nadruk
voornamelijk op de schadelijke effecten van UVstraling heeft gelegen zijn de positieve effecten en
de gevaren van het te weinig krijgen van UV- licht
al veel langer onderkend. UV-straling zorgt voor de
aanmaak van vitamine D in de huid. Vitamine D zorgt
ervoor dat de organen in het menselijk lichaam naar
behoren werken en is onmisbaar voor de weerstand
tegen ziektes. Onderzoek heeft aangetoond dat het
aantal mensen met ziektes die geassocieerd worden
met vitamine D tekort de afgelopen jaren sterk is
toegenomen (bron: R. Hobday, The light revolution).
Naast de aanmaak van vitamine D speelt UV-straling
een belangrijke rol voor het op pijl houden van de
bloeddruk, het cholesterolgeha lte, de suikerspiegel
en de aanmaak van rode bloedcellen. Buitenruimte
waar men kan zonnebaden is dus van belang voor
de gezondheid .
Het verlichtingsniveau in een woning kan worden
verhoogd door het binnentreden van zonlicht. Dit
kan het gebruik van kunstlicht verminderen . Voor
de dag lichttoetrding is men echter meer afhankelijk
van het diffuse Jicht van de hemelkoepeL Vaak ook
wordt direct zonlicht juist geweerd om verblinding
te voorkomen. Onderzoek van de laatste jaren toont
echter aan dat juist licht met een hoge intensiteit
(hoger dan de benodigde intensiteit voor zicht zoals
men in veel binnenklimaten aantreft) van belang is
voor de gezondheid . Het spel van licht en schaduw
en de contrastwerking van zonlicht worden wel als
prettig ervaren. Deze visuele effecten van zonlicht
leveren een belangrijke bijdrage aan de psychische
beleving van mensen. Onderzoeken in ziekenhuizen
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hebben laten zien dat mensen die herstellende
zijn van een operatie en op een kamer liggen waar
voldoende zonlicht binnentreedt sneller herstellen
en minder pijnstillers nodig hebben . Ook worden
mensen met verschillende soorten depressies vaak
behandelt met zonlichttherapie waarbij ze worden
blootgesteld aan hoge luminanties. De positieve
resultaten hiervan zijn deels te verklaren door het
feit dat zonlicht de aanmaak van serotonine in de
hersenen stimuleert. Er zijn echter aanwijzingen
dat ook Vitamine D en andere stoffen waarvan de
aanmaak samenhangt met zonlicht de stemming
verbetert.
Het idee dat zonlicht een belangrijke factor is
voor de gezondheid is overigens niet nieuw. De
Romeinen bouwden hun steden bijvoorbeeld al op
een manier die gunstig was voor zonlichttoetreding.
Inwoners van deze steden hadden het zogenaamde
' recht op zonlicht'. Ook in het minder verre verleden
zijn voorbeelden te vinden van architectuur waarin
het belang van zonlicht wordt erkend. Bekende
voorbeelden zijn het Paimio Sanatorium van Alvar
Aalto en I'Unité d'Habitation van Le Corbusier.
Naast deze gebouwen blijkt uit een groot deel
van het oeuvre van beide architecten het belang
dat zij toekenden aan zonlicht. De zeer recente
onderzoeken bevestigen dus alleen maar wat al
eeuwen lang werd vermoed.
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hoeveelheid zonuren per dag
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Bezonning van gebouwen
De bezonningsduur van een vlak wordt naast de plek
op aarde en de periode van het jaar bepaald door
de oriëntatie van het gevelvlak, de aanwezigheid
van beschaduwende objecten en de mogelijke
bewolking. De afbeelding hiernaast laat de mogelijke
bezonningsuren van vlakken met een verschillende
oriëntatie zien. Omdat hierin geen rekening is
gehouden met bewolking zal het werkelijke aantal
zonuren een stuk lager liggen. De afbeelding maakt
duidelijk dat bij rechthoekige gebouwen het zonlicht
beter wordt verdeeld over de vier gevels bij een
noordwest-zuidoost of noordoost-zuidwest oriëntatie
dan bij een noord-zuid of oost-west oriëntatie.
Naast de oriëntatie van gevels is het van belang
rekening te houden met de hoek waaronder het
zonlicht een ruimte binnenvalt omdat dit bepaalt tot
hoe diep zonnestraling het vertrek binnenkomt. Ook
het zicht op door de zon beschenen vlakken wordt
door bewoners gewaardeerd en is dus van belang
bij ontwerpen met zonlicht.
Stedebouwkundige plannen zijn van grote invloed op
de mogelijkheid om gebruik te maken van zonlicht.
Bouwmassa's bepalen de kans op beschaduwing
van gevels van woningen en buitenruimtes. Bij
elk nieuw plan zal dus rekening gehouden moeten
worden met bezonning. Naast het creëren van een
zongerichte verkaveling zal voorzichtig moeten
worden omgegaan met hoge bouwvolumes vanwege
de lange schaduwen die deze creëren.

glasoppervlakten op het zuiden of atria, die het
broeikaseffect stimuleren vaak efficiënte middelen.
Wel moet oververhitting in de zomer worden
tegengegaan.
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In het Nederlandse bouwbesluit of de NEN zijn geen
regels opgenomen voor bezonning. Wel bestaat
er de zogenaamde TNO-norm die als voldoende
bezonning voorschrijft: tenminste 2 mogelijke
bezonningsuren per dag in de periode van 19
februari tot 21 oktober.
Warmtewinst is een belangrijk effect van
zonnestraling. Er zijn talloze voorbeelden van
passieve zonne-energie. Hiervoor zijn grote
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Daglicht
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Al het natuurlijke licht wordt gegenereerd door de
zon. Met de term daglicht wordt echter niet alleen
zonl icht bedoelt. Daglicht is de combinatie van
zonlicht en hemellicht. Hemellicht is zonnestraling
die de oppervlakte van de aarde bereikt nadat deze
in de atmosfeer is verstrooid. Hemellicht komt
vanuit alle richtingen van de hemelikoepel terwijl
zonlicht, de directe straling van de zon, vanuit één
richting komt. Daarom veroorzaakt zonlicht strakke
en heldere schaduwlij nen . Omdat blauw licht het
makkelijkst wordt verstrooid heeft een heldere
hemel een blauwe kleur. Rood licht wordt het
moeilijkst verstrooid waardoor de zon bij een lage
stand, wanneer het zonlicht de langste baan aflegt
door de atmosfeer, rood kleurt.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie
verschillende categorieën hemels: heldere hemel,
gedeeltelijk bewolkte hemel en geheel bewolkte
hemel (in het Engels praat men over overcast
sky). Bij een gedeeltelijk bewolkte hemel vinden
snelle fluctuaties in de verdeling en intensiteit van
daglicht plaats door afwisselingen in tegenhouden
en doorlaten van direct zonlicht. In Nederland
schijnt ongeveer een derde van de tijd de zon. Dat
wil zeggen dat tweederde van de tijd dat de zon
boven de horizon staat de zonnestralen worden
tegengehouden door bewolking. In de winter geldt
dit zelfs voor driekwart van de tijd. Daarom is het
voor de lichttoetreding van gebouwen belangrijk om
naast het directe zonlicht ook rekening te houden
met het hemellicht.
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Effect van daglicht op de mens
Even als de baan van de zon door de hemelkoepel
geeft ook de kleur en intensiteit van daglicht (die
vanzelfsprekend ook samenhangt met de richting
van waaruit zonlicht komt) informatie over de
geografische locatie, de seizoenen en het tijdstip op
de dag. Er zijn geen twee plekken ter wereld die
op hetzelfde moment gelijke kleur en intensiteit van
het licht hebben. (Afbeeld ing schilderij h.school)

Het continu fluctueren van intensiteit en kleur van
licht onder invloed van de zonnecyclus en het weer
heeft ook een positieve invloed op de stemming
van de mens. Deze kwaliteit van daglicht hangt
sterk samen met het uitzicht naar buiten. Medisch
onderzoek wijst uit dat voldoende daglicht in
combinatie met uitzicht op groen, open water en/
of de hemelkoepel patienten sneller laat herstellen.
De dynamiek van de natuur heeft een rustgevende
werking. De aanname dat deze dynamiek van de
elementen een zelfde soort psychische werking op
mensen kan hebben als begroeiing wordt dus door
onderzoek bevestigd.
Daglicht heeft een continu spectrum waardoor de
kleur van het licht vaak als kwalitatief beter wordt
ervaren dan kunstlicht. Ook blijkt dat mensen veel
toleranter zijn ten opzichte van lage luminanties
dan bij kunstlicht. Het komt vaak voor dat mensen
voornamelijk aan het einde van de dag bij het
inzetten van de schemering nog gemakkelijk een
boek lezen bij dag licht met een intensiteit van 50
lux, terwijl bij kunstlicht minstens 5 keer zoveel als
voldoende wordt ervaren.
Het biorit me van de mens is voor het grootste deel
afhankelijk van daglicht. Hoewel het tijdstip van eten
en andere dagelijkse gebeurtenissen ook meespelen
blijkt dat als de mens zich langere tijd in donkere
ruimtes bevindt een ritme gaat ontwikkelen van meer
dan 24 uur. Dit heeft te maken met hormonen die
op willekeurige tijden worden losgelaten waardoor
organen de verkeerde informatie van het lichaam

krijgen. Voor het bioritme is zowel de intensiteit
van het licht als de tijd waarop men eraan wordt
blood gesteld van belang. Zo blijkt bijvoorbeeld
lichttherapie in de ochtend effectiever te zijn dan in
de avond.
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Daglicht en bebouwing
In de bouwfysica wordt gerekend met de
daglichtfactor als percentage van de hoeveelheid
hemellicht buiten. Vaak wordt uitgegaan van een
daglichtfactor van 3 tot 5 procent voor woningen
en ruimtes waarin licht een belangrijke vereiste is.
Op een bewolkte dag wordt voor buiten vaak een
verlichtingssterkte van 10.000 lux aangehouden .
Dit houdt dus in dat er binnen zo'n 300 tot 500 lux
verwacht mag worden . Omdat in de dagl ichtfactor niet
het zon licht wordt meegenomen zou hemellichtfactor
een betere benaming zijn . Dit betekent ook dat
deze daglichtfactor geen rekening houdt met de
oriëntatie van de gevels. Bij een bewolkte hemel
heeft daglicht dat loodrecht op het aardoppervlak
valt, dus van recht boven, een drie keer zo hoge
intensiteit als het licht dat van net boven de horizon
komt. In deze situatie kan men door middel van een
daklicht dus ongeveer eenzelfde hoeveelheid licht
binnen krijgen als bij een drie keer zo grote opening
in de gevel.
Prestaties wat betreft daglicht kunnen verder
verbeterd worden door voor lichte kleuren in de
materialisering te kiezen waardoor door reflecties
het licht verder kunnen verspreiden .

• moonlight: 0.5 lux
• a living room at night, in front of the TV: 15-50 lux
•

the middle of a large office: 100 lux

•

a well-lit kitchen or office: 500 lux

•

a heavily overcast winter's day: 1,000 lux

• sitting next to a window: 1000-2000 lux
• a clear spring moming, about 30 minutes after sunrise: 10,000
lux
•

phototherapy tor SAD trom a light box: 2,500--1 0,000 lux

• a sunny summer's day: 50,000--150,000 lux

50,000 lux

8,200 lux

2,800 lux

750iux

SOOiux
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lichtintensiteit in verschillende situaties
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Wind en lucht

"0

~

Cl)

"0

c
co
>

....

::J
::J

(ij
c

Cl)

"0
Cl)

~

Cl)

0

Wind wordtveroorzaaktdooreen verschil in luchtdruk
in de atmosfeer. Als twee plekken met verschillende
luchtdruk via lucht met elkaar in verbinding staan
ontstaat een luchtstroom . Lucht stroomt altijd van
een gebied met hogere druk naar een gebied met
lagere druk. Luchtdrukverschillen in de atmosfeer
ontstaan altijd door verschillen in temperatuur. Deze
worden veroorzaakt doordat de zon de aarde op de
ene plek meer opwarmt dan op de andere. Omdat
warme lucht lichter is dan koude lucht zal deze gaan
stijgen waardoor er dus drukverschillen ontstaan.
In
Nederland
varieert
de
jaargemiddelde
windsnelheid van ruim 8 km/u in het binnenland tot
20 km/u aan de kust. Van plaats tot plaats en van
dag tot dag zijn er grote verschillen. In het algemeen
is de windsnelheid in het westen en noorden van
Nederland dus groter dan in het oosten en zuidoosten
van Nederland zodat het benutten van de wind in
de kustprovincies dus effectiever is. Ook in de stad
is de windsnelheid vaak lager dan in onbebouwde
gebieden . Dit komt doordat de lucht die over het
relatief ruwe oppervlak van de stad stroomt van
onderen wordt afgeremd. Door turbulente menging
wordt, naarmate de lucht verder stroomt, een steeds
dikkere laag geremd en qua turbulentie en snelheid
aangepast aan het nieuwe oppervlak. De richting
en snelheid van de luchtstromen vlak boven het
stadsdek zijn erg grillig en moeilijk te voorspellen
door de verschillende turbulente stromingen .
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gemiddelde windsnelheden in Nederland, bron: weeronline.nl

Winddrukveld

dwarsventilatie en schoorsteeneffect

Lucht en ventilatie in gebouwen
Ook in gebouwen vinden continu luchtstromingen
plaats ten gevolge van drukverschillen. Deze
drukverschillen ontstaan door de wind, thermische
trek en/of ventilatoren en worden op een min of
meer gecontroleerde wijze ingezet voor ventilatie.
Hoewel
vanwege
energetische
voordelen
tegenwoordig vaak mechanische balansventilatie
wordt toegepast blijkt uit onderzoek dat veel mensen
zich prettiger voelen in ruimtes die natuurlijk
geventileerd worden. De belangrijkste redenen
hiervoor zijn de inzichtelijkheid van het systeem
en het gevoel dat direct enige invloed kan worden
uitgeoefend op het binnenklimaat. Bovendien
blijken mensen toleranter te zijn ten opzichte van
temperatuurschommelingen in gebouwen met
natuurlijke ventilatie en minder klimaatinstallaties.
De drijvende kracht achter natuurlijke ventilatie is
altijd de wind of thermische trek. De werking van
beiden zal worden toegelicht.

-Wind:
De door de wind aangestuurde luchtstroom over
een gebouw veroorzaakt een overdruk aan de
loefzijde en een onderdruk aan de lijzijde waardoor
een drukverschil ontstaat over de doorsnede van
het gebouw. Dit drukverschil wordt ingezet om
dwarsventilatie te creëren. Dwarsventilatie vindt
plaats als lucht aan de loefzijde het gebouw binnen
stroomt en via binnenruimte(s) naar de lijzijde van
het gebouw stroomt waar de lucht uiteindelijk het
gebouw verlaat.
Dit eenvoudige principe heeft als belangrijkste
nadeel dat het afhankelijk is van de windsnelheid en
de windrichting. Als de windrichting verandert, dan
zullen de drukverschillen dat ook doen. Hierdoor
kan het aansturende luchtdrukverschil zulke lage
waarden bereiken dat de natuurlijke luchtstroom
door het gebouw stil komt te liggen, zelfs bij hoge
windsnelheden. Daar komt bij dat als de windsnelheid
te laag is de luchtstroom zal stoppen, ongeacht de

windrichting.
-Themische trek (ook wel schoorsteeneffect
genoemd):
Warme en vochtige lucht is lichter dan koude en
droge lucht. In gematigde klimaten zal de lucht in
gebouwen waar geen mechanische koeling aanwezig
is meestal warmer zijn dan de buitenlucht. Daardoor
zal de lucht binnen geneigd zijn om door hoge
openingen naar buiten te stromen. Deze lucht wordt
vervangen door koelere lucht via laag geplaatste
openingen.
Elke opening kan worden ingezet om een
schoorsteen effect te creëren. De drukverschillen
die door het schoorsteeneffect worden veroorzaakt
zijn echter zo klein dat grote openingen nodig zijn
om voldoende luchtstroom te garanderen. Dit geldt
voornamelijk voor schachten die worden ingezet voor
het schoorsteeneffect omdat de drukverschillen in
vergelijking met mechanische ventilatie een factor
10 tot zelfs 100 lager kunnen zijn.
Verticale drukverschillen zijn afhankelijk van het
temperatuurverschil tussen binnen en buiten en
de verticale afstand tot het neutrale drukniveau.
Hierdoor kan de omvang van de luchtstroom
toenemen door grotere temperatuurverschillen en
grotere verticale afstanden tussen openingen.
Het neutrale drukniveau is een belangrijke factor
bij het ontwerpen met het schoorsteeneffect. Dit
niveau zal altijd op de hoogte liggen waarbij de
luchtstroom die het gebouw binnen komt even groot
is als de luchtstroom die het gebouw verlaat. Dit is
niet alleen afhankelijk van de maat en de positie van
de openingen, maar ook van binnentemperatuur,
buitentemperatuur en de wind. Het neutrale
drukniveau zal geneigd zijn om verticaal in de
richting van grote openingen te verschuiven. Als
alleen het schoorsteen effect wordt ingezet voor het
ventileren van hoge gebouwen zal het onmogelijk
zijn om buitenlucht via hoge openingen naar binnen
te laten stromen. Het openen of sluiten van een
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raam in een hoog gebouw zal een verschuiving van
het neutrale drukniveau tot gevolg hebben en kan
daardoor een totale verandering van de luchtstroom
veroorzaken waardoor de richting van de stroom
door een opening ineens kan omdraaien.
Bij het schoorsteeneffect zouden de bovenste
openingen zo groot mogelijk moeten zijn en zo
hoog mogelijk gepositioneerd moeten worden om
een zo groot mogelijk deel van het gebouw van
frisse lucht te voorzien. Om er voor te zorgen
dat het schoorsteeneffect en de wind elkaar niet
tegenwerken zouden deze openingen moeten
worden aangebracht in de gevel aan de lijzijde.
Tijdens
warme
periodes
wanneer
de
buitentemperatuur in de buurt komt van de
binnentemperatuur zal het drukverschil over de
doorsnede van het gebouw erg klein zijn waardoor
de luchtstroom die ontstaat ook erg klein is. Hoewel
natuurlijke ventilatie door middel van alleen het
schoorsteeneffect in de winter goed kan werken is
het in de zomer meestal geen effectieve strategie.
In de praktijk wordt toch regelmatig succesvol
gebruik gemaakt van het schoorsteeneffect omdat
het wordt gecombineerd met andere middelen zoals
windkracht.
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De eenvoudigste manier om natuurlijk te ventileren
is het openen van een raam . Uit onderzoeken blijkt
dat mensen zich comfortabeler voelen in ruimtes
waar een raam handmatig kan worden geopend
omdat dit het gevoel geeft dat op een envoudige
manier het binnenklimaat kan worden beïnvloed.
De luchtstroom die ontstaat door de opening kan
worden veroorzaakt door zowel wind als thermische
· trek. De wind heeft een gemiddelde en een
variabele component die verschillen over de opening
veroorzaakt en een pompeffect als gevolg hebben.
Thermische trek zal optreden door een verschil
in binnentemperatuur en
buitentemperatuur.
Als de binnentemperatuur hoger is dan de
buitentemperatuur zal (relatief lichte) warme lucht

aan de bovenzijde van de opening ontsnappen en
aan de onderzijde zal (relatief zware) koele lucht
binnenstromen.
De effectiviteit van deze strategie is dus afhankelijk
van de windsnelheid en het temperatuurverschil
tussen binnen en buiten. Als de windsnelheid laag is
en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten
klein dan zal de luchtstroom die ontstaat ook klein
zijn. Bij warm weer met lage windsnelheden zal
deze strategie dus niet erg effectief zijn.

De tweede natuur van de stad

Neerslag
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Neerslag is een verzamelnaam voor sneeuw, hagel
en regen, waarvan de laatste de meest voorkomende
vorm is. Neerslag speelt een belangrijke rol bij
de water-cyclus op aarde : water uit de oceanen
verdampt, condenseert in de vorm van wolken, valt
op het aardoppervlak neer in één van de vormen van
neerslag, en komt uiteindelijk terug in de oceaan via
stromen en rivieren om opnieuw aan de cyclus te
beginnen.
In Nederland valt per jaar gemiddeld 700 tot 900
mm aan neerslag. In de zomer valt de regen in de
regel met grotere hoeveelheden dan in de winter.
Door de warmte kunnen fikse buien ontstaan,
waardoor dan in korte tijd meer regen valt dan in de
koude periode van het jaar.
Over de afgelopen eeuw is een duidelijktoename waar
te nemen in de hoeveelheid neerslag in Nederland .
Hoewel het niet vaker is gaan regenen (zo'n 6 %
van de tijd) is de hoeveelheid die valt binnen een
bepaalde tijd wel toegenomen. Dit betekent dus
dat zware regenbuien vaker voorkomen. Vooraal in
steden leidt dit steeds vaker tot overlast doordat
de rioleringsstelsels de grote hoeveelheid water niet
kunnen verwerken. Gevolg is dat in lagere delen
van de stad de straten onder water komen te staan
en voor het milieu schadelijke overstorten van het
riool op oppervlaktewater plaatsvinden.
Om wateroverlast te voorkomen wordt steeds
vaker naar oplossingen gezocht om regenwater
vast te houden en te bergen op de plek waar het
valt. Voordeel hiervan is dat het water op een later
tijdstip kan wegvloeien en de piekbelastingen dus
lager worden of nog beter, dat het regenwater kan
worden hergebruikt voor verschillende doeleinden .

....
875- 700
700 - 725
725 - 750
750 - 775
775 · BOD
800 - 825
825- BSD
BSO· 875
875-900
900 . 925
925 - 950
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Onder het kopje daglicht is al beschreven dat het
zicht op open water een rustgevende werking op de
mens heeft. Informatie over neerslag in relatie tot
de mens is echter moeilijk te vinden. Uit persoonlijke
ervaringen blijkt echter dat veel mensen de dynamiek
van water en neerslag als prettig ervaren. Te denken
valt aan het geluid van regen dat op een tentdoek
valt of de aantrekkingskracht van watervallen en
andere vormen van stromend water.
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Referenties
Nu de elementen en hun potentieel met betrekking
tot de bebouwde omgeving zijn onderzocht zal
worden gekeken naar voorbeelden in de praktijk
waarin de elementen een rol hebben gespeeld bij de
totstandkoming van de architectuur. De architecten
van de aangehaalde referenties maken de gebruikers
van hun ontwerpen bewust van de elementen door
deze te laten ervaren en/ of te benutten.
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Norman Foster

Het hoofdkantoor voor de Commerzbank in
Frankfurt, wat is ontworpen door Norman Foster,
is een zestig verdiepingen telle nde toren met een
hoogte van maarliefst 298 meter. Het wordt gezien
als 's werelds eerste ecologische wolkenkrabber.
Uitgangspunt voor het ontwerp was het verzoenen
van kantoorwerk met natuurlijke elementen in één
gebouw.
Opvallend is de manier waarop een strategie is
ontwikkeld om de grootschaligheid van de toren
te doorbreken. De driehoekige plattegrond is
opgebouwd uit drie bladen, die de vloervelden
vormen, en een kern er tussen die is vormgegeven
als een atrium over de volle hoogte van het
gebouw. Het atrium maakt daglichttoetreding in
alle kantoren mogelijk en dient bovendien als een
soort schoorsteen die natuurlijke ventilatie mogelijk
maakt. Door de constructieve kernen met verticaal
transport in de punten van de driehoek te plaatsen
ontstaat de mogelijkheid om happen uit de bladen te
nemen. Deze happen worden spiraalsgewijs omhoog
uit het volume genomen waardoor het atrium van
alle kanten wordt gevoed met daglicht. De happen
vormen terrassen waarop een soort tuinen zijn
aangelegd. Elk terras wordt ingeklemd door twee
bladen met kantoren waardoor voor deze kantoren
een eigen 'groene' ruimte ontstaat en een intiemere
schaal wordt geïntroduceerd.
Elk kantoor is dus gerelateerd aan een eigen
soort tuin. Doordat elke tuin is verbonden met
het atrium maken deze samen echter deel uit van
het klimaatconcept van het hele gebouw. Als er
bijvoorbeeld ter plaatse van één van de onderste
terrassen een raam wordt geopend heeft dit
concequenties voor het klimaat in de hoger gelegen
terrassen. De condit ies van het klimaat bij een
terras is dus afhankelijk van de condities buiten en
van de condities in de rest van het gebouw. Het aan
de natuur gerelateerde besef dat alles deel uitmaakt
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Neutelings Riedijk Architecten
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Het door Neutelings en Riedijk ontworpen
Minnaertgebouw huisvest voorzieningen voor
studenten en medewerkers van de faculteiten aarden natuurwetenschappen, wis- en sterrenkunde
en informatica van de Universiteit Utrecht. In het
gebouw zijn de mogelijkheden om de natuurlijke
elementen onderdeel te maken van de architectuur
in grote mate benut. Het gebouw zet in op het
bespelen van de zintuigen door het aanbrengen
van contrasten in onder andere licht, akoestiek en
temperatuur. Vooral de centrale hal, die overigens in
eerste instantie niet in het programma van eisen zat,
is wat dat betreft een architectonisch evenement.
Hierin zijn de verkeersruimten van het gebouw,
waarvan het klimaat niet is voorgeschreven door
landelijk bepaalde wetten, als het ware gebundeld
wat mogelijk wordt gemaakt door een slimme en
compacte organisatie. Zo wordt het mogelijk om de
weersinvloeden hun gang te laten gaan in deze hal.
Zon, wind en regen dringen door sleuven in het dak
het gebouw binnen. Het water wordt opgevangen
in een vijver en wordt gebruikt voor het koelen van
het gebouw. De kille vochtige atmosfeer van de hal
roept associaties op met een grot en contrasteert
sterk met de aangrenzende intiemere studieruimtes
en het restaurant.
Door de hoge hedendaagse eisen aan isolatie kan de
warmte nauwelijks uit gebouwen ontsnappen. Voor
het Minnaertgebouw zou dit betekenen dat door de
mensen in het gebouw, de computers en de lampen
er in de winter gekoeld moest worden in plaats
van verwarmd. Om overdag de warmte deels op te
kunnen nemen is de constructie zwaar uitgevoerd
wat mede zorgt voor het introverte karakter van het
gebouw. Door de betonnen elementen in het zicht te
laten wordt de thermische capaciteit ervan optimaal
benut. Dit was echter niet voldoende om de op
een dag geproduceerde warmte te absorberen.
Daarom circuleert er water tussen de vijver en de

koelplafonds. In perioden van weinig regen wordt
het opgewarmde water 's nachts naar een koeltoren
op het dak gepompt om de warmte af te staan aan
de atmosfeer. Verwarming was volgens Neutelings
en Riedijk niet nodig. Na een lange koude periode
zou het 's nachts aanzetten van de verlichting
volgens hen voldoende zijn. Omdat dit niet door
berekeningen kon worden bevestigd zijn er toch
enkele rad iatoren geplaatst.
De klimatologische en daglichtcontrasten zien
Neutelings en Riedijk als een extra kwaliteit in hun
gebouwen. Het uitgangspunt hierbij is dat mensen
zich prettiger voelen doordat deze contrasten de
zintuigen prikkelen. Het weglaten van installaties
dient daarom niet alleen energetische doeleinden.
Ook wordt op deze manier een aangenaam en
fascinerend gebouw geschapen.
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Tadao Ando
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Het werk van Ando heeft een sterke relatie met
de natuur wat onder andere voortkomt uit de
traditionele Japanse spiritualiteit. Voor Ando is
architectuur de bemiddelaar tussen mens en natuur,
een middel waardoor natuur gezien en gevoeld kan
worden. Zijn overtuiging is dat het nastreven van
een zo stabiel mogelijk binnenklimaat de mens heeft
gescheiden van de natuur.
Bij ontwerpen van het Azuma huis in Sumiyoshi,
een wijk in de Japanse stad Osaka, nam Ando als
uitgangspunt om een 'andere wereld' in de stad te
creëren waarin de bewoners in aanraking komen
met de natuur. Het belangrijkste middel om dit te
bewerkstelligen is de patio in deze woning. Het doel
is echter niet om een plek voor groen binnen de
woning in te sluiten waardoor er een soort binnentuin
ontstaat. De patio moet op een zorgvuldige
manier de natuurlijke elementen filteren . Vo lgens
Ando hebben natuurlijke elementen zoals licht en
wind alleen betekenis als ze in gebouwen worden
geïntroduceerd in een vorm waarin ze worden
geïsoleerd van de buitenwereld. In de patio betekent
dit dat de natuur elke dag een ander aspect van
zichzelf kan laten zien. Tegen de achtergrond van
de abstracte geometrie en de sobere materialisering
kunnen licht, regen en wind wo rden gefilterd van
alle storende invloeden en in hun meest pure vorm
worden beleefd.
Een ander middel dat door Ando onder andere in
het Koshino huis wordt ingezet zijn de snedes in
beton die het mogelijk maken om daglicht door de
massieve wanden heen te breken en patronen te
vormen op de oppervlaktes welke de sfeer van de
binnenruimte bepalen. Deze snedes creëren niet
alleen een contrast van licht en donker maar zorgen
ook voor een bewustwording van de aanwezigheid
van licht, wederom door het te isoleren van de
buitenwereld. Door het het spel van licht en
schaduw dat de snedes veroorzaken en het verschil

in intensiteit van het licht wordt een indicatie
gegeven van het verloop van de tijd op een dag en
de wisseling der seizoenen.

De tweede natuur van de stad

Glenn Murcutt
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Glen Murcutt heeft voornamelijk in het Australische
landschap gesitueerde woningen ontworpen. Murcutt
probeert met zijn ontwerpen de bewoners bewust
te maken van en te verbinden met de natuur. Zo
genereert hij een zo groot mogelijk uitzicht vanuit
de woning op het natuurlijke landschap en probeert
hij het landschap de woning binnen te trekken door
het vervagen van de overgang van binnen naar
buiten. Voor dit onderzoek is het echter vooral van
belang hoe Murcutt omgaat met de verschillende
elementen van het klimaat. Na jarenlange ervaring
en experimenten heeft hij een aantal algemene
principes ontwikkeld op het gebied van ontwerpen
met zon, wind en regen die hij afhankelijk van de
lokatie op een zo goed mogelijke manier met elkaar
integreerd. Uitgangspunt hierbij is altijd dat de
verschillende elementen van het klimaat in dienst
staan van de woning in plaats van te worden gezien
als vijandelijke factoren.
Het Magney huis geeft een goed beeld van Murcutts
manier van werken. De vorm van het huis wordt
voornamelijk bepaald door de baan van de zon op
verschillende tijden van het jaar. Om te beginnen
is de woning oost-west gepositioneerd zodat de
lange zijde op het noorden, en dus op de zon, is
georiënteerd. Hierdoor kunnen alle leefruimtes
profiteren van daglicht en warmte van de zon, terwijl
de functies die hier minder behoefte aan hebben aan
de relatief gesloten zuidgevel zijn gepositioneerd
en zo als een soort bufferzone kunnen dienen. Het
vlindervormige dak maakt het mogelijk voor de
winterzon om de woning ver binnen te dringen.
Door het overstek wordt de hete zomerzon echter
buiten gehouden. Een zelfde functie hebben de
zonweringselementen voor de glazen noordgevel
waarmee de daglichttoetreding gereguleerd kan
worden.
Ook de wind oefent op een aantal manieren
invloed uit op de vormgeving van de woning.

Zo is de zuidgevel lager dan de noordgevel om
warmteverlies te beperken ten gevolge van de
koude zuiderwinden in de winter. De aan de
veranda grenzende woonkamers hebben glazen
schuifdeuren welke niet alleen als functie hebben de
ruimtes met elkaar te verbinden maar ook dienen
als een soort van diafragma waarmee in de zomer
de ruimtes gekoeld kunnen worden door de frisse
zeewind. De schoorsteenpijpen die Murcutt voorziet
van ventilatoren die al gaan draaien bij een klein
zuchtje wind hebben in veel van zijn ontwerpen
als doel om de vervuilde lucht onder het plafond
aan te zuigen. In deze woning worden ze vooral
toegepast om de bewoners wat te vertellen over de
windomstandigheden.
Een zelfde levendigheid die de wind door middel van
de bewegende ventilatoren geeft aan de woning wil
Murcutt bereiken met het opvangen van regenwater.
Door de expliciet vormgegeven goot en regenpijpen
wordt de aandacht gevestigd op het transport van
hemelwater naar de opslagtanks onder de woning.
Ook is er bewust gebruik gemaakt van golfplaten als
dakbekledingsmateriaal waardoor het geluid van de
vallende regen op het dak door de hele woning te
horen is. Het geluid roept een bewustwording op van
de bescherming die het dak biedt tegen de regen,
wat door veel mensen als prettig wordt ervaren.
Samengevat kan worden gesteld dat Murcutt een
groot aantal principes, wat betreft het gebruik
maken van natuurlijke elementen, in handen heeft.
In zijn ontwerpen worden deze principes als een
soort puzzel met elkaar geïntegreerd. Als gevolg
zijn mechanische installaties vrijwel overbodig

De tweede natuur van de stad

Stefan Behnisch
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Een opmerkelijke opvatting van de architect Behnisch
is dat esthetische perfectie en representativiteit
slechts worden gebruikt om mensen te imponeren.
Om deze reden maakt hij zijn gebouwen in estethisch
opzicht opzettelijk imperfect. Voor hem is het
essentieel dat in zijn ontwerpen het welbevinden
van de gebruikers centraal staat. Dit is tevens de
filosofie achter het Alterra gebouw.
Het gebouw is ontworpen als een ruggengraat
in zijn omgeving die aan een reeks binnen- en
buitentuinen samenhang verleent. Het E-vormige
gebouw bestaat uit een noordelijke vleugel waarin
de laboratoria zijn gevestigd en drie kantoorvleugels
haaks daarop. Tussen deze vleugels bevinden zich de
twee binnentuinen die centraal staan in het ontwerp.
De binnentuinen zijn op het zuiden georiënteerd en
vervullen zowel ruimtelijk als klimatologisch gezien
een belangrijke rol. Sociaal gezien fungeren ze ook
als plek van samenkomst. De overdekte binnentuinen
zijn geen atria, maar overdekte buitenruimten met
een gematigd buitenklimaat.
's Winters fungeren
de binnentuinen als
gebouwisolatie en overdekte binnentuin, 's
zomers als zonwering en natuurlijke aircontioning.
Terwijl conventionele atria met een gesloten
glasdak voornamelijk beperkingen opleveren op
het gebied van ventilatie, uitzicht en lichtinval,
vormen de binnentuinen van het alterragebouw
juist de kern van het mens- en milieuvriendelijke
klimaatbeheersingssysteem. Het cruciale verschil
is dat de tuinen volgens de bouwnormen geen
verblijfsruimten van overdekte buitenruimen zijn.
Daarom hoeven ze niet aan klimatologische eisen te
voldoen en kunnen worden ingezet als verwarm- en
koelinstallatie voor de eigenlijke verblijfsruimten in
het gebouw.
De energetische werking is gebaseerd op een
eenvoudig principe. In de winter beperken de
glaskappen het warmteverlies via de tuingevels

en werken als grote zonnecollectoren. De
binnenvallende zonnestraling warmt de lucht in de
binnentuinen op voordat deze als ventilatielucht het
gebouw instroomt. 's Nachts wordt de zonwering
met warmtereflecterende folie gesloten om te
voorkomen dat de warmte die overdag verzameld is
verloren gaat door uitstraling. In de zomer werken
de binnentuinen tegengesteld. Overdag wordt de
zonwering gesloten om de lucht zo koel mogelijk te
houden en 's nachts gaat de zonwering juist open
om het gebouw en de binnentuinen door uitstraling
zo veel mogelijk af te koelen. Door natuurlijke
trek wordt verse buitenlucht via de kruipruimte
aangezogen aan de relatief koele noordgeveL
In de binnentuinen ondergaat deze lucht een
evaporatiekoeling. De verdamping van water door
de vegetatie en de wateroppervlaktes is voldoende
om de luchttemperatuur nog enkele graden te doen
dalen en zorgt er bovendien voor dat de lucht op
een natuurlijke wijze wordt bevochtigd.
Het
principe
biedt
niet
zulke
harde
temperatuurgaranties
als
een
airconditioningsysteem. Omdat de gebruiker echter
vrij is om invloed uit te oefenen op de condities in
de werkruimtes, zoals het openen van een raampje,
het sluiten van de zonwering en het regelen van de
hoeveelheid daglicht zijn iets hogere temperaturen
geen probleem. Zo kan volgens de architect een
temperatuur van 30°C in een dergelijk gebouw
prettiger aanvoelen dan 26 o C graden in een gebouw
met airconditioning. Ook het geluid van stromend
water, afkomstig van de fonteintjes in de vijvers,
speelt hierbij een rol.

~egevens

beheerder:

10 november 2008, buitentemperatuur: 14,2°(
Atrium Oost
Begane grond
2e verdieping
Atrium West
Begane grond
2e verdieping

5 januari 2009, buitentemperatuur: -2,3°C

Atrium Oost
Begane grond
2e verdieping
!Atrium West
Begane grond
2e verdieping
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Conclusies
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De vijf aangehaalde referenties vertonen allemaal
een verschillende benadering wat betreft het
beleven van de natuur in gebouwen met behulp
van de factoren van het klimaat . Toch zijn er enkele
overeenkomsten en enkele verschillen waar te
nemen . Een belangrijke overeenkomst is dat de vijf
aangehaalde architecten een architectuur genereren
die een beroep doet op de verschillende zintuigen .
Hoe beter een gebouw erin slaagt om de zintuigen
te prikkelen, hoe meer de mens zich bewust wordt
van de aanwezigheid van natuurlijke elementen.
Hoewel al eerder is aangegeven dat de ervaring
en benutting van de elementen elkaar op bepaalde
gebieden overlappen zijn er toch duidelijke
verschillen waar te nemen in de balans waarin beide
terugkomen in het ontwerp . Zo richt Tadao Ando zich
voornamelijk op het belevingsaspect terwijl Norman
Foster en Stefan Behnisch zich meer richten op de
benutting voor klimatisering . Bij de voorbeelden van
Neutelings en Riedijk en Glenn Murcutt zijn ervaring
en benutting van de elementen meer in balans.
Door het onderzoeken van de elementen van het
klimaat en de referenties is een basis gevormd voor
het ontwerp van het afstudeerplan . In de volgende
hoofdstukken zal worden beschreven hoe dit
onderzoek heeft bijgedragen aan het uiteindelijke
ontwerp. Eerst zal worden ingegaan op de gekozen
lokatie en de context daarvan .
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Lokatie
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lokatie in eindho en

De behandelde problematiek met betrekking tot
het verdichten van steden was de aanleiding tot
het zoeken naar een lokatie waarop de gestelde
doelstelling bereikt kan worden. Om te kunnen
voldoen aan de gestelde opgave is er in eerste
instantie gezocht naar een lokatie met een stedelijk
karakter. Deze zou verschillende kwaliteiten van het
wonen in de stad, zoals de nabijheid van commerciële
en vrijetijdsvoorzieningen, moeten kunnen bieden.
Bovendien moet bebouwing met een hoge dichtheid
een meerwaarde voor de betreffende lokatie kunnen
betekenen .
Het Emmasingelkwadrant in Eindhoven lijkt aan deze
criteria te vo ldoen. Dit voormalige bedrijventerrein
grenst aan de westkant van de binnenstad
van Eindhoven. Het wordt ingekaderd door de
Emmasingel aan de oostzijde, de Wiltemstraat aan
de zuidzijde, de Vonderweg aan de westzijde en de
Mathildelaan aan de noordzijde.
De transformatie van het bedrijventerrein is al in
gang gezet aan het begin van de jaren tachtig nadat
Philips was vertrokken uit een aantal panden in de
Eindhovense binnenstad. Onder andere de 'Witte
Dame', die een front vormt naar de Emmasingel,
moest een nieuw onderkomen gaan bieden aan
bewoners die allen iets doen met cultuur, design,
techniek en I of informatie. Zo zijn vandaag de
dag instanties zoals de Design Academy, het
centrum voor beeldende kunst 'de Krabbedans'
en de openbare bibliotheek nog altijd gevestigd in
de Witte Dame. Hoewel de Witte Dame een echte
aanwinst bleek voor de stad zal de rest van het
Emmasingelkwadrant voor veel Eindhovenaren
ondanks de centra le ligging worden ervaren als
een eiland in de stad omdat het grootste deel van
de oppervlakte word beslagen door onbetreedbaar
kantoorterrein met daar omheen parkeerplaatsen.
De recente toevoeging van het regentenkwartier
en de transformatie van de lichttoren hebben het
zakelijke karakter van het gebied al enigszins
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doorbroken maar oriënteren zich voornamelijk op
de randen van het gebied zodat het binnengebied
hier nauwelijks van profiteert. De ingebruikname
van de oude personeelswinkel van Philips door het
Temporary Art Centre (TAC) als woon-, werk- en
expositieruimte lijkt een stap in de richting van
een dynamischer gebruik van het gebied. Om in
het gebied echter een aantrekkelijk en dynamisch
stedelijk milieu te creëren lijkt verdichting met een
diversiteit aan functies noodzakelijk.
Ook de gemeente Eindhoven lijkt deze noodzaak in
te zien en heeft een stedelijk masterplan voor het
gebied laten ontwikkelen door ontwerpburo West 8.
Dit masterplan heeft twee belangrijke pijlers:
-Een groene slinger door het gebied langs de oevers
van het opnieuw op te graven riviertje de Gender
moet het gebied een zachtere en leefbaarder
uitstraling geven. De groenzone loopt aan de
westzijde van het gebied door tot in de achtertuin
van Museum Kempenland en moet op die manier
zorgen dat het museum meer aansluiting krijgt
met de stad. De Gender gaat een belangrijke rol
spelen in de waterhuishouding van het gebied zodat
wateroverlast bij zware regenval beperkt wordt.
-Een voetgangersas die van
het centrum
uiteindelijk moet doorlopen tot het gebied 5trijp-5
(voormalig Philips terrein dat op dit moment wordt
getransformeerd tot een hoogstedelijk gebied met
wonen, werken, winkelen, horeca en cultuur). Deze
as verbindt niet alleen het Emmasingelkwadrant
met het centrum en 5trijp-5 maar zou bovendien de
bebouwing in het gebied moeten organiseren. Waar
de bebouwing nu voornamelijk met het gezicht naar
de randen van het gebied staat gedraaid en het
binnengebied als het ware de rug toekeert, zou de
toekomstige bebouwing zich dus juist meer op dit
binnengebied moeten focussen.

Gezien de ligging van het gebied en de ambities
met betrekking tot de ontwikkeling hiervan lijkt
een lokatie binnen het Emmasingelkwadrant dus
interessant. Zoals eerder beschreven zouden gebouw
en omgeving elkaar hier kunnen versterken.
Voor
het
noordwestelijke
deel
van
het
Emmasingelkwadrant, het Viktoriakwartier, waarin
zich het TAC (temporary art centre) en de Ventaseflat
bevinden is reeds een deelplan gemaakt door het
buro One Architecture. Belangrijk in dit plan is dat
het Viktoriakwartier organisch moet gaan groeien
over een langere periode. Het uiteindelijke beeld is
dus niet vastgelegd in maquetes of tekeningen . De
beelden die zijn ontworpen geven daarom slechts
in grote lijnen weer hoe het gebied zich zal moeten
gaan ontwikkelen.
Door de plannen voor het Viktoriakwartier in te vullen
in het masterplan van West 8 ontstaat een plan dat als
uitgangspunt zal dienen voor het afstudeerproject.
Over het deel ten zuiden van het Viktoriakwartier,
waar momenteel nog een leegstaand kantoorpand
staat is nog geen duidelijke uitspraak gedaan in
het masterplan . Dit wordt de exacte lokatie van
mijn project. Hierbij wordt uitgegaan van de sloop
van het leegstaande kantoorpand zodat er ruimte
ontstaat om een bijdrage te leveren aan de nieuw
te vormen stedelijke ruimte.
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Met het nieuwe masterplan als uitgangspunt is voor
zover mogelijk een analyse van de omgeving van
de lokatie uitgevoerd zodat uitgangspunten met
betrekking tot de co ntext gevormd kunnen worden .
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Bebouwing
De bebouwing in en rondom het Emmasingelkwadrant
heeft een zeer gevarieerd karakter. Het gebied
zelf wordt voor een groot deel beslagen door
grootschalige blokken met een gemiddelde hoogte
van ongeveer 25 tot 30 meter. Vooral de blokken van
de huidige en voormalige Philips-kantoren creeren
hierdoor een zakelijk karakter. De woonblokken van
het Regentekwartier lijken hun grootschaligheid
nog enigszins te doorbreken door enige verfijning
en afwisseling in de gevel en het uitsteken van
balkons. De Ventoseflat en het TAC lijken zich
qua schaal bescheidener op te stellen. Met name
ten opzichte van het Philips stadion aan de andere
zijde van de Vonderweg . De woonwijken aan de
westkant en zuidkant hebben evenals de nabije
binnenstad een fijnmazige structuur en vormen
hierin een contrast met de bebouwing in het gebied
zelf. De grootschalige panden aan de noordkant
(politiebureau, parkeergarage en Mediamarkt) en
oostkant (de woontoren Admirant) lijken echter
meer aansluiting te zoeken bij de schaal van het
gebied.
0)
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In de toekomstige plannen voor het gebied
wordt extra programma toegevoegd. Omdat dit
programma voornamelijk in verticale richting wordt
vertaald ontstaat een fijnmaziger weefsel op het
maaiveld. Hierdoor wordt het zakelijke karakter
doorbroken en ontstaan nieuwe openbare ruimtes.
Vooral de nieuwe bebouwing aan de randen van het
Viktoriakwartier lijken beschutting te bieden tegen
de grootschaligheid in de omgeving en creeert
intieme ruimtes rondom het TAC. Belangrijk hierin
is het pleintje dat ontstaat aan de zuidkant van
het TAC welke de publieke ruimtes om het TAC
moet gaan ontsluiten. Deze komt aan de nieuwe
voetgangersas te liggen en grenst aan de gekozen
locatie. In het blok tussen de Vonderweg en het
pleintje is de nieuwe Plaza Futura gepland . Het
filmhuis wil zich nadrukkelijk profileren in de stad

en het ontwerp moet dan ook een 'eyecatcher' in
het gebied worden.
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Programma
Rondom het Emmasingelkwadrant ligt een vrij divers
programma. Aan de zuid en westkant overheerst
zoals gezegd de woonfunctie (oranje) met hier
en daar in de plint kleine commerciële bedrijfjes
(geel). Aan de oostkant ligt de binnenstad welke
wordt gedomineerd door grote winkelketens (rood).
Opvallend is dat de kantoorfunctie (donkerblauw)
voor een groot deel in en rondom het gebied is
verdwenen. Toch lijkt deze met name in het gebied
nog vrij overheersend wat vooral lijkt te worden
veroorzaakt door het grootschalige Philips-kantoor
dat in het gebied vrij centraal ligt. Openbare
publiekstrekkers (lichtblauw) liggen hier en daar
over het gebied verspreid. Hiervan is het Philips
stadion veruit het meest overheersend.
Wat opvalt is dat openbare en commerciële
functies zich op dit moment op de randen van het
Emmasingelkwadrant lijken te focussen. Hierdoor
wordt het eenzijdige karakter binnen het kwadrant
nog eens versterkt. Vanzelfsprekend probeert het
masterplan van West 8 hier een reactie op te geven.
Vooral het Viktoriakwartier dat is uitgewerkt door
One Architecture krijgt een zeer divers programma.
Met name expositieruimtes en kleine winkeltjes
moeten het gebied meer levendigheid gaan geven.
Aan het al genoemde pleintje zijn voorname lijk
horecabedrijfjes gepland welke een gezamenlijke
plint vormen. Bovendien zijn er momenteel
plannen om Plaza Futura aan dit pleintje een nieuw
onderkomen te bieden. Al met al is het de uitdaging
om het binnengebied van het Emmasingelkwadrant
een stedelijk gezicht te geven. De diversiteit aan
functies is hierin een belangrijk wapen.
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Wegenstructuur
Het Emmasingelkwadrant is door de centrale ligging
goed bereikbaar vanuit alle richtingen. Omdat
de randen grotendeels worden begrensd door
doorgaande verkeersroutes en er slechts kleine
weggetjes door het gebied zelf lopen wordt de focus
op de randen wederom benadrukt. De voetgangersas
zal dit voor een groot deel moeten opheffen.
De aanzet van deze as is overigens al aanwezig
in de vorm van een opening in de Witte Dame.
Deze opening zal wel enigszins moeten worden
aangepast. Ook zal er een weg voor auto's van de
Mathildelaan naar de Willemstraat dwars door het
gebied gaan lopen welke de verschillende gebouwen

en parkeergarages moet gaan ontsluiten.
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Ontwerp

Uitgangspunten

Aan de hand van
het onderzoek kunnen
uitgangspunten worden gevormd met betrekking tot
zowel de thematiek als de lokatie. De belangrijkste
worden op een rij gezet.
Uitgangspunten met betrekking tot de thematiek:

o'"

50

-Om zonlicht ervaarbaar te maken is het
vanzelfsprekend dat in eerste instantie moet worden
gepoogd om zoveel mogelijk zonuren te kunnen
opvangen. Hoewel de TNO-norm 2 mogelijke
bezonningsuren per dag in de periode van 19
februari tot 21 oktober voorschrijft zal in dit ontwerp
gestreefd worden naar 2 mogelijke bezonningsuren
gedurende het hele jaar. Dit betekent dus dat op
21 december, de kortste dag van het jaar, in elke
woning minimaal 2 uur de zon naar binnen kan
schijnen.
-Om voldoende daglicht in de woningen te laten
binnen treden zal worden geprobeerd om in de
woningen een minimale daglichtfactor 3 procent te
realiseren.
- De referentiebeelden van het Minnaert gebouw
in Utrecht laten zien dat het opvangen en bergen
van regenwater tegelijkertijd mogelijkheden biedt
met betrekking tot de beleving in het gebouw. Het
ontwerp zal deze mogelijkheden moeten uitbuiten
door het proces van opvangen en bergen zichtbaar
te maken vanuit de woningen.
-In een aantal van de referentiegebouwen is een
ruimte gecreeerd waarin de fluctuaties van het weer
zijn waar te nemen in een getemperde vorm. In het
ontwerp zal een dergelijke ruimte worden toegepast
waarin de bewoner de kans krijgt de elementen te
ervaren. Tevens biedt deze ruimte mogelijkheden
bij de klimatisering van het gebouw.

Uitgangspunten met betrekking tot de lokatie:

4

I

-Het ontwerp zou aansluiting moeten zoeken met ~
de context door zich als stedebouwkundig een blok
in te voegen terwijl ook enige verfijning is gewenst
zodat het zakelijke karakter in het gebied verzacht
wordt.
-Om aan te sluiten bij de schaal in het gebied en de
bezonning van omringende gebouwen niet te veel
te verstoren zou het gebouw niet hoger moeten
worden dan deze omringende bebouwing.
-Aan de pleinkant moet aansluiting worden gezocht
met de context door het creeren van een plint met
commercieel programma.
-Om de gewenste intimiteit van het plein te creeren
zal het ontwerp een stedelijke wand aan de zuidkant
van dit plein moeten vormen.
-De parkeergarage van de woningen krijgt een
ontsluiting aan de autoweg door het gebied.
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Opbouw van het volume
Om te garanderen dat de elementen van het klimaat
kunnen worden ingezet voor beleving en benutting
in het gebouw is het in eerste instantie van belang
dat de vorm van het ontwerp deze mogelijkheden
verschaft. Daarom zal eerst worden beschreven hoe
deze vorm ontstaat aan de hand van contextuele
invloeden en de elementen van het klimaat.
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volume als blok in de omgeving

Context
De uitgangspunten met betrekking tot de lokatie
kunnen worden vertaald in een volume welke met
name dient om de globale contouren voor het
ontwerp vast te leggen. Zoals gesteld zal het volume
aansluiting moeten zoeken met zijn omgeving door
zich als een blok in te voegen in zijn omgeving.
-Het volumezoektaansluiting metzijn omgeving door
aan te sluiten op bestaande assen en de gemiddelde
bebouwingshoogte van 25 tot 30 meter.
-Om de besproken intimiteit van het plein te
genereren creëert het volume een vernauwing van
de voetgangersas ter plaat se van dit plein.
-Het volume geeft het museum Kempenland en
Plaza Futura de mogelijkheid zich te tonen aan de
stad door ter plaatse hoeken af te snijden.
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Bezonning
Zoals beschreven in het onderzoek is de oriëntatie
bepalend voor de mate waarin zonlicht het gebouw
kan betreden. Daarom is de zon de meest bepalende
factor wat betreft de vorm van het bouwvolume .
Met een bezonningsstudie is gezocht naar een
optimale vorm binnen de door de context bepaalde
contouren en met een zo hoog mogelijke dichtheid.
Hierin is naast het aantal zonuren gekeken naar
de verdeling van deze uren over het volume en de
hoek waarin st raling op het volume schijnt. Bij deze
studie heeft de dag met de minst mogelijke zonuren,
dus 21 december, als uitgangspunt gediend. De
verschillende volumes op de afbeelding laten zien
hoe van links naar rechts de prestaties steeds beter
worden door de blokken te roteren ten opzichte
van de noordzuidas en te verschuiven over drie
dimensies. Het rechter volume heeft weinig plekken
die permanent in de schaduw liggen en de blokken
worden twee keer per dag door de zon beschenen.
Zo heeft deze studie geleid tot de basisvorm van het
ontwerp.
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Door het verspringen in hoogte krijgen de ruimtes
tussen de blokken een terrasgewijze opbouw. De
ruimte die hierdoor ontstaat onder deze terassen zal
aan de noordkant van het volume worden benut voor
commerciële ruimtes in de vorm van een plint aan de
voetgangersas en het plein. De schuine opbouw van
het volume zorgt er tevens voor dat het gebouw een
duidelijke oriëntatie krijgt met het gezicht naar het
plein. Door de verdraaiing en verschuiving van de
blokken ontstaat een verfijning binnen het volume
en wordt de grootschaligheid enigszins doorbroken .
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schematische profieldoorsnede
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Daglicht
In Nederland schijnt zoals beschreven slechts een
derde van de tijd de zon waardoor men in dat geval
wat daglichttoetreding betreft afhankelijk is van het
indirecte licht. Om ook de onderste bouwlagen van
het volume te voorzien van voldoende daglicht zal
dit volume hierop moeten inspelen. Als stelregel
wordt vaak gehanteerd dat voldoende daglicht
binnen treedt op plekken waar de hemel te zien
is. Op plekken waar de hemel niet te zien is, is
men immers af hankelijk van het licht dat door de
omgeving wordt weerkaatst. Om daglichttoetreding
op de onderste lagen te garanderen is daarom
gekozen voor een terrasgewijze opbouw van de
blokken. Bovendien krijgt elk appartement twee
lagen. Dit biedt de mogelijkheid om ruimtes met
dubbele hoogte te creëren waardoor een groter deel
van de hemel zichtbaar wordt en dus juist het Jicht
met een hogere intensiteit de appartementen kan
binnendringen. Door de eerder bepaalde hoogte van
het volume aan te houden betekent dit dat er drie
appartementen op elkaar kunnen worden gestapeld.
Deze zichtbare driedeling zorgt wederom voor enige
verfijning van het volume.
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De tweede natuur van de stad
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Lucht
Zoals met name bleek uit de referentiebeelden
van Norman Foster en Stefan Behnisch biedt een
glasoverkapte ruimte allerlei mogelijkheden tot
het benutten van de elementen, met name op het
gebied van ventilatie. Om gebruik te kunnen maken
van deze mogelijkheden wordt een deel van de
ruimtes tussen de blokken ook met glas overkapt
waardoor twee atria worden gecreëerd. Zo krijgt elk
blok met appartementen een gevel aan het atrium
en een gevel aan de buitenlucht waardoor voordelen
van beiden kunnen worden benut.
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De tweede natuur van de stad

Om zowel 's zomers als 's winters gebruik te kunnen
maken van de atria is gekozen om het principe toe
te passen zoals dit ook in het Alterra gebouw van
Stefan Behnisch is toegepast. Dit houdt in dat er
zowel 's zomers als 's winters een getemperd klimaat
heerst in de atria. Om dit principe te versterken
wordt lucht voordat deze het atrium binnenstroomt
door een doolhof van beton in de grond geleid.
Omdat de bodem in Nederland vrijwel een constante
temperatuur van 10 °C heeft, zal de buitenlucht in
de winter worden voorverwarmd en in de zomer
worden voorgekoeld.
De getemperde lucht in het atrium zal worden
gebruikt om de appartementen te ventileren.
Dit heeft als voordeel dat de ventilatielucht geen
onaangename temperaturen veroorzaakt en dat er
minder energie wordt gebruikt voor de opwarming
van deze lucht.
Om een luchtstroom te forceren vanuit het atrium
naar de appartementen zal een onderdruk in de
appartementen gecreëerd moeten worden. Zoals uit
het onderzoek is gebleken kan op twee manieren
op een natuurlijke wijze een luchtstroom worden
gecreëerd: met behulp van de wind of met behulp
van thermische trek. Uit het onderzoek bleek ook
dat de windsnelheid vaak laag is en de windrichting
nauwelijks te voorspellen. Daarom is er voor gekozen
om gebruik te maken van thermische trek welke
wordt opgewekt in de vorm van zonneschoorstenen.
Deze zonneschoorstenen kunnen een groot deel van
het jaar een onderdruk opwekken die voldoende
is voor de duurventilatie van appartementen. Bij
onvoldoende werking neemt een mechanische
ventilator het over. Er is dus sprake van een hybride
ventilatiesysteem.
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zomer overdag
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Zomer overdag:
-relatief warme lucht wordt door betonnen doolhof
geleid en voorgekoeld
-zonwering in atrium is gesloten om te sterke
opwarming te voorkomen
-rookluiken staan open zodat opgestegen warme
lucht kan ontsnappen
Zomer 's nachts:
-relatief koele lucht wordt door betonnen doolhof
geleid om warmte af te voeren
-zonwering in atrium is open en rookluiken staan
open om nachtelijke uitstraling te bevorderen
- bewoner zet raam in buitengevel open om warmte
in appartement af te voeren
doolhof in de vorm van betonkernactivering

zomer 's nachts
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winter overdag

Winter overdag:
-relatief koude lucht wordt door betonnen doolhof
geleid en voorverwarmd
-straling van zon zorgt voor verdere opwarming van
de lucht in het atrium
-LTV vloerverwarming zorgt voor aangename
temperatuur in appartement
-twincoil unit zorgt voor warmteterugwinning naar
doolhof in de vorm van betonkernactivering
Winter 's nachts:
-relatief koude lucht wordt door betonnen doolhof
geleid en voorverwarmd
-zonweringsdoek met warmtereflecterende folie in
atrium is gesloten om nachtelijke uitstraling tegen
te gaan
-twincoil unit zorgt voor warmteterugwinning naar

winter ' s nachts
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Beide atria schakelen dus twee rijen met blokken
aan elkaar. Het glas van de atriumgevels en het dak
benadrukken het volume en geven het gebouw een
sculpturaal karakter. De contouren die voortkomen
uit de stedebouw worden zo dus geaccentueerd
waardoor zowel vanaf straatniveau als vanuit de
atria een verband met de context wordt gelegd.
Het glasoppervlak van de zonneschoorstenen is
zoveel mogelijk georiënteerd op het zuiden waardoor
zoveel mogelijk zonnestraling wordt opgevangen.
Door de forse afmetingen van de zonneschoorstenen
vormen deze gezamenlijk de beeindiging van het
gebouw en wordt de sculpturaliteit van het volume
benadrukt.

werking zonneschoorsteen _
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Door zoninstraling loopt de luchttemperatuur in de
schoorsteen op met een opwaartse luchtstroom tot
gevolg.
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De zonneschoorsteen absorbeert zoveel mogelijk
warmte door middel van een zwarte betonnen laag.
Deze warmte wordt afgegeven op momenten dat de
zon niet schijnt.
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De windgek zorgt ervoor
dat de opening van de
schoorsteen zich altijd aan
de lijzijde van de wind
bevindt waardoor de wind
ook gaat meewerken aan
het
ventilatieprincipe.
Tevens maakt de windgek
omstanders bewust van de
windrichting.

De tweede natuur van de stad

Neerslag
Omdat het voorkomen van wateroverlast rond
de gekozen lokatie een belangrijke rol speelt, zal
het gebouw hierop inspelen door de neerslag die
valt binnen de contouren van het gebouw zoveel
mogelijk op te vangen en te gebruiken. Het grote
dakoppervlak van met name de glasoverkapping
biedt de mogelijkheid om regenwater te verzamelen
en gecontroleerd het atrium binnen te laten
stromen. De terassen in het atrium zullen worden
vormgegeven als grote bassins welke worden
gevuld met dit regenwater. Als deze bassins zijn
volgestroomd zorgt een overstroom er voor dat het
regenwater ondergrondse opslagtanks vult. Vanuit
deze tanks wordt het regenwater naar de toiletten
in de appartementen gepompt waar het kan worden
hergebruikt voor doorspoelen.
Het water in de bassins levert tevens een bijdrage
aan de koeling van de lucht in het atrium in de
zomer. Door middel van verdamping wordt warmte
aan deze lucht onttrokken.
Tussen de blokken ontstaat een onoverdekte ruimte.
In deze ruimte wordt de groenzone naast het gebouw
in de vorm van terassen doorgetrokken waardoor
de verbinding met de context wordt versterkt.
Het laagst gelegen terras wordt vormgegeven als
een vijver die wordt gekoppeld aan het riviertje
de Gender. Als de ondergrondse tanks gedurende
hevige regenbuien volledig gevuld raken zal het
water vanuit de bassins in het atrium naar deze
vijver stromen en uiteindelijk worden afgevoerd
met de Gender.
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•••• •
•••
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opslag en hergebruik regenwater

De tweede natuur van de stad
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vorm in context
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Nu beschreven is hoe een vorm voor het gebouw
is ontstaan welke de mogelijkheden schept om de
elementen van het klimaat in te zetten voor beleving
en benutting zal in de volgende hoofdstukken
worden beschreven hoe deze mogelijkheden zijn
uitgebuit in de uitwerking.
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Vormgeving atria
De atria werden in eerste instantie ingezet voor de
klimatisering met behulp van de elementen. De atria
kunnen echter ook een belangrijke rol vervu llen in
de beleving van de elementen. Hiertoe is het dus
van belang hoe deze atria worden vormgegeven.

Ontsluiting
Om een prettige en vanzelfsprekende entree te
creëren worden de woningen ontsloten vanuit het
atrium. De bewoners kunnen zo iedere dag bij
vertrek of aankomst het klimaat in een getemperde
vorm ervaren.
Beschreven is hoe vanwege de voordelen op het
gebied van bezonning en daglichttoetreding de
appartementen in verticale zin verspringen en uit
twee lagen bestaan. Dit biedt tevens de mogelijkheid
om op een laag de ontsluiting van de woning te
realiseren en de andere laag te voorzien van een
verblijfsruimte aan het atrium. Om het aantal
stijgpunten in het gebouw te beperken is een variant
ontworpen op de traditionele galerijontsluiting. De
helft van de appartementen krijgt de ontsluiting op de
onderste laag, terwijl de andere helft de ontsluiting
op de bovenste laag krijgt. Het bouwbesluit schrijft
voor dat men vanuit de woning twee kanten op
moet kunnen vluchten. Elke galerij is daarom
gekoppeld aan twee stijgpunten. De bovenste en
de onderste galerij krijgen een verbinding met de
andere galerijen door middel van trappen .
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schema ontsluiting
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plattegrond, ontsluiting

Beleving
Hoewel de opbouw van het atrium voornamelijk is
beschreven vanuit het ventilatieconcept, biedt het
naast lucht ook de andere elementen de mogelijkheid
om in een min afmeergetemperdeverschijningsvorm
te worden ervaren. De referentiebeelden van Tadao
Ando laten zien hoe de architect een focus op de
elementen wil creëren door deze als het ware te
isoleren en te filteren van storende invloeden van
buitenaf. Ook in het atrium is een dergelijke strategie
toegepast die de bewustwording van de elementen
moet stimuleren.
Zonnestralen veroorzaken een spel van licht en
schaduw. Om dit spel te benadrukken wordt het
atrium voor het grootste deel sober gematerialiseerd
met beton. Toevoegingen in de atriumgevels worden
zoveel mogelijk achterwege gelaten. De galerijen
en openingen voor daglichttoetreding zijn daarom
vormgegeven als snedes in het beton. Het atrium
wordt niet overspannen met vakwerken maar met
dikke betonnen balken die worden gedragen door
de woningscheidende wanden. Als de zon schijnt
veroorzaken deze balken strakke schaduwlijnen op
de betonnen wanden.
De vloeren van het atrium zijn zoals beschreven
vormgegeven als grote bassins. Het water in deze
bassins wordt continu in beweging gehouden om het
water enigszins zuiver te houden. Hierdoor worden
storende geluiden in het atrium gefilterd door het
geluid van kabbelend water. De beweging van het
water zorgt tevens voor dynamische reflecties van
zon- en daglicht welke een specifieke sfeer in het
atrium veroorzaken.
Tijdens regenbuien slaat de sfeer in het atrium om:
regenwater stroomt via sleuven in het beton naar de
bassins, dit regenwater veroorzaakt een stroming
tussen de terassen, donkere wolken en regen zijn
zichtbaar door het glasdak en verdonkeren de
kleuren in de ruimte.
Om de focus op de elementen te benadrukken is
begroeiing in het atrium achterwege gelaten.
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Appartementen
In voorgaande is beschreven hoe door middel van de
vormgeving van het gebouw optimale condities zijn
geschapen om een bewustwaring van de elementen
te genereren in de appartementen . Uiteindelijk is
de vormgeving van deze appartementen echter
bepalend voor de mate waarin er door de bewoner
wordt geprofiteerd van deze condities. Daarom zal
worden ingegaan op de opbouw en indeling van de
appartementen en hoe deze zijn beïnvloed door de
elementen.
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atriumzijde

buitenzijde

atriumzijde

bultenzijde

Typologiën
Omdat de ene helft van de appartementen op de
onderste laag wordt ontsloten en de andere helft
op de bovenste laag ontstaan al twee verschillende
typologiën. Omdat de appartementen terrasgewijs
gestapeld zijn worden de appartementen naar
boven toe kleiner. Dit betekent dat er in totaal
zes verschillende typologiën te onderscheiden zijn.
Deze typologiën zijn echter ontworpen volgens
hetzelfde principe waardoor het niet nodig is de
zes appartementen apart te beschrij ven. Alleen
de bovenste appartementen behoeven enige extra
toelichting .
De appartementen aan de randen van het
totaa lvolume worden afgesneden en zijn qua vorm
daarom anders dan de zes genoemde typologië n.
Qua opbouw en indeling zijn er echter nauwelijks
verschillen. Daarom worden deze apartementen
niet als aparte typologiën behandeld.
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Split level
De blokken met appartementen zijn op een manier
georiënteerd dat de zon op verschillende tijdstippen
van de dag op verschillende plekken naar binnen kan
schijnen . Om dit uit te buiten zouden deze plekken
door de hele woning zichtbaar moeten zijn. Daarom
is er gekozen voor een split level. Door het toepassen
van een split level ontstaat er een visuele verbi ndi ng
tussen de niveaus waardoor zonnestraling door de
hele woning kan worden waargenomen in alle zes
type woningen.
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Indeling
De appartementen zijn grofweg in drie zones te
verdelen.
Eén zone wordt in zijn geheel gevormd door
de woonkamer die grenst aan de buitengevel.
Om optimaal te profiteren van de dubbele
verdiepingshoogte van het appartement benut de
woonkamer deze volle hoogte. Hierdoor krijgen
daglicht en zonlicht de kans om van bovenaf ver
de woonruimte binnen te dringen. De sfeer in de
woonkamer zal hierdoor voor een groot deel worden
bepaald door de fluctuaties van daglicht en zonlicht.
De dubbele hoogte biedt tevens alle appartementen
een zicht op de hemel. Hierdoor kan het schouwspel
van wolken die worden voortgedreven door de wind
worden waargenomen wat, zoals het onderzoek
bevestigd, een positieve invloed heeft op de
psychische gesteldheid.
De natte cellen en de trappen bevinden zich
in een zone middenin de woning zodat de
ruimte aan de gevels kan worden ingevuld met
verblijfsruimtes en kunnen profiteren van daglicht
en bezonning. Deze natte cellen zijn vorm gegeven
als een blok waaromheen de rest van de woning
wordt georganiseerd. Het blok komt los van de
woningscheidende wanden door de positionering
van de trappen. In het blok zijn enkele openingen
aangebracht die zorgen voor visueel contact met de
woonkamer en daglichttoetreding.
De slaapkamers en de woonkamer dienen volgens
bouwbesluit te worden voorzien van 'schone'
ventilatielucht. Dat wil zeggen dat de lucht niet
vanuit andere geventileerde ruimtes mag worden
aangevoerd. Omdat geventileerd wordt met de
getemperde lucht vanuit het atrium worden de
slaapkamers gepositioneerd aan de atriumgevel en
vormen samen met de keuken de derde zone. Via
suskasten in de atriumgevel kan lucht dus direct
deze ruimtes binnen stromen om vervolgens via
de natte cellen naar de ventilatieschacht te worden
afgevoerd. De keuken staat in open verbinding
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bultenterras

woonkamer

slaapkamer
slaapkamer
slaapkamer

atriumterras

atriumzijde

buitenzijde

atriumzijde

met de woonkamer. Zo kunnen ook woonkamer
en keuken van schone lucht uit het atrium worden
voorzien.
De positie aan het atrium maakt het tevens mogelijk
om ook in de winter een raam open te zetten
zonder dat dit onaangename temperaturen en veel
energieverlies tot gevolg heeft.
Het appartement wordt van zowel een terras in de
buitenlucht als in het atrium voorzien. Hierdoor
heeft de bewoner de keuze uit drie verschillend
geklimatiseerde ruimtes. Omdat juist de terrassen
worden gepositioneerd op de plekken waar de meeste
zonnestraling het appartement bereikt is het van
belang dat deze zichtbaar zijn vanuit woonkamer en
keuken. De ruimte in het atrium grenst daarom aan
de keuken en de buitenruimte aan de woonkamer.
Het terras in het atrium geeft de mogelijkheid
de elementen te ervaren in een getemperde
vorm wanneer door weersomstandigheden de
buitenruimte onaangenaam is. Zo kan de bewoner
bijvoorbeeld in de winter van de zon genieten bij
een aangename temperatuur.
De ruimte in de buitenlucht wordt vormgegeven en
gepositioneerd als verlengstuk van de woonkamer.
Door de beschreven terrasgewijze opbouw kunnen
regen en zonnestraling gemakkelijk deze ruimte
betreden. De grens tussen binnen en buiten wordt
zo miniem mogelijk vorm gegeven in de vorm van
een glazen gevel zodat vanuit de woonkamer zoveel
mogelijk contact met deze buitenruimte en de
elementen wordt ervaren.
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Een gelaagdheid in de buitengevels van open en
gesloten delen zorgt ervoor dat het directe zicht
op de overliggende appartementen enigszins wordt
beperkt en de privacy in de appartementen dus
wordt gewaarborgd terwijl in de buitenruimte tussen
deze twee lagen toch volop van de zon kan worden
genoten . Naast de privacyoverwegingen wordt door
de inperking van het zicht naar buiten de focus op
de hemel benadrukt.

80
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Materialisering
De woningscheidende wanden en het blok met de
natte cellen worden gerealiseerd in schoon beton.
Met name de woonkamer krijgt hierdoor een sober
karakter waardoor de aandacht zoveel mogelijk
wordt gefocust op de invloed van de elementen.
De vloerzal worden uitgevoerd in natuurstenentegels
waardoor enig contrast ontstaat met de betonnen
wanden. Deze vloer wordt vanuit de woonkamer op
het buitenterras doorgezet. Regen en zonnestralen
zullen de tegels kleuren en door de minimale grens
tussen binnen en buiten zullen de elementen als het
ware de woonkamer binnendringen. Hiertoe worden
de kozijnen van de glazen gevel zo iel mogelijk
uitgevoerd in aluminium en zullen deze deels
verzinken in de vloer.
De steenachtige materialen in het appartement
vervullen naast de belevingswaarde ook een functie
als thermische massa. Door de dempende werking
op temperatuurwisselingen wordt een aangenaam
binnenklimaat verkregen en energie bespaard .
Hiertoe is het van belang dat de zon in de winter de
kans krijgt om de massa aan te stralen terwijl deze in
de zomer zoveel mogelijk geweerd dient te worden.
Daarom kan de bewoner door middel van draaibare
lamellen zelf bepalen hoeveel zon het appartement
wordt toegelaten. De stenen vloer biedt tevens de
mogelijkheid om lage-temperatuur-verwarming toe
te passen .

De niet-dragende wanden bestaan uit een houtskelet
met houten bekleding. Hierdoor krijgen met name
de slaapkamers een enigszins warmer karakter. Ook
de galerijen en de terrassen aan het atrium worden
van binnen bekleed met hout waardoor de snedes in
het beton worden geaccentueerd. Bovendien zorgt
deze bekleding voor geluidsabsorbtie en worden
storende nagalmen dus beperkt.
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De buitengevels van de appartementen worden
bekleed met een witte aluminium beplating welke als
een schil het gebouw inpakt. Deze schil accentueerd
de grens tussen de stad en de binnenruimtes en
het verschil in beleving ertussen. Kleine golfjes in
de beplating zorgen ervoor dat van dichtbij enig
detail zichtbaar is terwijl van afstand de robuuste
massa wordt benadrukt. Het witte oppervlak zorgt
ervoor dat een deel van het daglicht via reflecties de
onderste appartementen bereikt.
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Openingen
De openingen in zowel de buitengevels als de
atriumgevels zijn zo veel mogelijk aangebracht
op de plekken waar de meeste zonnestraling het
appartement bereikt en dus de minste hinder wordt
ondervonden van de schaduw van omringende
appartementen. Voor elk appartement wordt zo het
maximale aantal zonuren benut.
Bij de appartementen waar dat mogelijk is worden
in de langsgevel openingen aangebracht die zijn
vormgegeven als lange sleuven . Bij zonneschijn
ontstaan in deze appartementen lange lijnen van
licht die met de zon meedraaien. Door deze sleuven
en de hoog geplaatste openingen dringt zonlicht
op een theatrale manier de appartementen binnen
waardoor ook hier een spel van licht en schaduw
ontstaat.
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Bovenste appartementen
De bovenste appartementen hebben door de
terrasgewijze opbouw de minste oppervlakte. Om
vierkante meters te sparen is de buitenruimte
in deze appartementen niet als verlengde van de
woonkamer vormgegeven maar als dakterras.
Dit betekent dat de woonkamer geen dubbele
hoogte heeft. Wat betreft daglicht zullen deze
appartementen echter nog steeds goed presteren
aangezien door de hoge ligging de hemel vanuit
de hele woonkamer zichtbaar is. Bovendien is een
snede in het plafond gecreëerd waardoor daglicht
van loodrecht boven het appartement naar binnen
treedt. Omdat deze snede aan de noordkant van
het appartement is aangebracht zal zonnestraling
en strijklicht de aanliggende wand doen oplichten .
Via een trap die door deze snede heen steekt is het
dakterras te bereiken. Vanuit de natte cellen is het
mogelijk om op het dakterras te kijken .
Op de woonkamer na is de indeling van de bovenste
appartementen gelijk aan die van de appartementen
eronder.

buitenzijde

d

I
I

woonkamer
t-""' .

~< ~ o

I=F
(

1\../

.\..--'"""

...

J

I~

)
,,...........

,-..........

~

keuken
slaapkamer

.-

slaapkamer
atriumterras

atriumzijde

90

dakterras

De tweede natuur van de stad

Kwantificaties en
berekeningen
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Bezonning
Om te bereiken dat de appartementen voldoen
aan het gestelde minimum van 2 mogelijke
bezonningsuren per dag, zijn tijdens het ontwerp de
verschillende stappen continu getoetst aan deze eis.
De afbeeldingen tonen het resultaat voor het minst
gunstige appartement. De rode lijnen accentueren
de randen van het appartement en de plek waar
de openingen zich bevinden binnen deze randen. Te
zien is dat op 21 december de zon aan twee kanten
van het appartement de kans heeft om naar binnen
te schijnen en hierdoor ruimschoots het ten doel
gestelde minimum wordt gehaald.
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Daglicht
Om te toetsen of er uiteindelijk voldaan kan worden
aan de doelstelling om een daglichtfactor van
minimaal 3 procent in alle appartementen te ereeren
is een studie uitgevoerd. Hiervoor is een maquete
gemaakt die in de daglichtkamer is geplaatst.
Vervolgens is met een lichtintens iteitsmeter zowel
voorin als achterin de woonkmaer van het onderste
appartement een meting gemaakt. Tevens zijn twee
kleuren voor de overligg ende bebouwing getest :
grijs en wit.
Waarden :
daglichtkamer zonder belendingen :

94

1350 lux

wit karton :

-155 lux voorin appartement
-94 lux achterin appartement

grijs karton:

-100 lux voorin appartement
-60 lux achterin appartement

Zoals de waarden laten zien is het verschil tussen
de twee kleuren van de omgeving aanzienlijk. Het is
dus van groot belang voor de daglichtwaarden welk
materiaal en welke kleur de omliggende bebouwing
heeft. Met betrekking tot daglicht is de reflecterende,
witte alluminium bekleding die is gekozen voor het
ontwerp dus gunstig .
Wordt er van het slechtste geval, 60 lux ( =4,4
procent), uitgegaan, dan voldoet het appartement
nog aan het gestelde minimum . Zelfs als dit wordt
vermenigvuldigd met een correctiefactor van 0,8
voor het glas blijft nog altijd een daglichtfactor van
3,6 over. Zoals echter blijkt uit de metingen zijn er
verschillende factoren van belang op deze waarde
en is het dus moeilijk om realistische waardes te
verkrijgen . Niet alleen de reflectiefactor van de
omgeving maar ook die van het interieur spelen
hierbij een rol.
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Ventilatie
De vervuilde lucht uit de slaapkamers wordt via
overstroomvoorzieningen afgezogen in de natte
cellen. De woonkamer heeft eigen afzuigpunten in
het plafond. Hierdoor hebben bewoners de keus om
bijvoorbeeld 's nachts de afzuiging in de woonkamer
uit te schakelen waardoor extra energie wordt
bespaard.
Om een indruk te krijgen hoeveel energie er wordt
bespaard door het toepassen van het atrium zijn
berekeningen uitgevoerd met het programma
TRNSYS voor een appartement type Al. Het
programma geeft schattingen aan de hand van de
drie wintermaanden in het standaardreferentiejaar
en houdt rekening met toegepaste materialen.

Ventilatiecapaciteitseis:
-woonkamer: 38 dm3/s
-keuken: 21 dm3/s
-badruimtes: 28 dm3/s
-toilet: 7 dm3/s
-slaapkamers: 39 dm3/s
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= 0,133 m3/s

Input TRNSYS :
-oppervlakte appartement: 130 m2
-volume: 444 m3
-infiltratie: 0,1 verversingen per uur
-ventilatie : 0,133 m3/s
-isolatiewaarden volgens EPe-norm
-glas: 2 dubbel HR++
-20 oe verwarming met 5 oe nachtverlaging.
Output:
De
grafieken
tonen
de
schommeling
in
binnentemperatuur
(rood),
buitentemperatuur
(blauw) en het benodigde vermogen om de gewenste
binnentemperatuur te bereiken (paars). De bovenste
grafiek gaat ervan uit dat de lucht in het atrium
dezelfde temperatuur heeft als de buitenlucht. De

95

onderste grafiek gaat ervan uit dat lucht in het
atrium 6 DC warmer is dan de buitenlucht.

Conclusie: door het atrium wordt minimaal8608 kWh
- 6815 kWh = 1793 kWh (21%) per appartement
bespaard.
Het programma TRNSYS gaat ervan uit dat de
temperatuur in het atrium continu 6 DC warmer is dan
de buitenlucht. In werkelijkheid zal de temperatuur
in het atrium nooit onder de 10 DC komen waardoor
zeer waarschijnlijk nog meer energie zal worden
bespaard.
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Berekening schacht v~~r 3 appartementen: 3 x
0,133 = 0,399 m3/s
Bij natuurlijke ventilatie wordt uitgegaan van een
snelheid van 1 m/s. Dit betekent dat de doorsnede
van de schacht een minimale oppervlakte moet
hebben van 0,399 I 1 = 0,399 m2.
Om ruimte te bieden aan aile leidingen en bekabeling
krijgt de schacht een doorsnede van 0,810 m2.

Neerslag
Berekening op te vangen hoeveelheid:
-maand met de minste neerslag is april: 1,6 mm per
dag (bron : knmi)
-oppervlakte gebouw: ± 7500 m2
> per dag kan gemiddeld ± 12.000 liter neerslag
worden opgevangen

ur

n • Neet'Slag - Zon

s

Feb
6

0

-0

61

53

10
2
57

17

14

16

14

15

72
13

53

80

107

155

199

173

Jan

•c·
temperatuur in •c:
temperatuur In

zon:

Maart

April

Mei

Juni

13

20
10

48

18
8
66

4

Berekening verbruik met doorspoelen toilet:
-per persoon wordt gemiddeld 37 liter per dag
gebruikt om de toilet door te spoelen
- bij een schatting van gemiddeld 3 personen
per appartement kan worden uitgegaan van 270
bewoners
> per dag zal in het totale gebouw gemiddeld 9990
liter water worden gebruikt voor het doorspoelen
van het toilet
Conclusie:
Het hele jaar valt er voldoende neerslag om alle
bewoners het toilet mee te laten doorspoelen.
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Reflectie

Dit afstudeerproject vormde de laatste stap richting
mijn diploma. In dit project heb ik gezocht naar een
antwoord op een maatschappelijk vraagstuk. Daarbij
heb ik verschillende fascinaties gecombineerd
en uiteindelijk vertaald in een ontwerp. Eén van
deze fascinaties ligt bij de gesteldheid van de
mens en hoe deze kan worden beïnvloed door
omgevingsfactoren zoals de natuur en het karakter
van de bebouwde omgeving. Mijn overtuiging is dan
ook dat goede architectuur deze omgevingsfactoren
op een positieve manier benut en op deze manier de
zintuigen weet te prikkelen.
Een ander aspect dat me fascineert met betrekking
tot ontwerpen is de manier waarop een rationele
aanpak kan leiden tot architectonisch spannende
ruimtes. Naar mijn mening krijgt een ontwerp
meer waarde wanneer de basis ligt in rationele
uitgangspunten. In dit project heb ik dit proberen
te uiten in de manier waarop het ontwerp is
vormgegeven om het benutten van bezonning,
daglicht, neerslag en lucht te optimaliseren.
Naast een project waarin ik mijn fascinaties kon
inzetten bij een ontwerp is het afstudeerproject ook
een leerproces geweest. Met name in het begin van
het proces vond ik het lastig om de juiste stappen uit
te zetten om tot een weloverwogen concept te komen.
Uit het onderzoek kwamen namelijk verschillende
'ingrediënten' naar voren om zowel het benutten als
het ervaren van de elementen mogelijk te maken.
Ik was geneigd om deze ingrediënten te snel te
vertalen in een ontwerp terwijl de doelstellingen en
uitgangspunten nog niet geheel vast stonden. Mede
dankzij de hulp van de begeleiders is hier in de loop
van het proces grip op gekregen. Het afstudeerproject
heeft me dan ook het meest geleerd op het gebied
van het proces. Uiteindelijk is het inzicht in het
nemen van de juiste stappen in de juiste volgorde
gegroeid. Ik heb gemerkt dat het hierbij belangrijk
is om erop te vertrouwen dat het inkaderen door
middel van uitgangspunten uiteindelijk leidt tot een
beter ontwerp en niet slechts de ontwerpvrijheid

beperkt.
Het gehele ontwerpproces heeft geleid tot een
product waar ik zelf tevreden over ben. Periodes van
veel piekeren en soms slapeloze nachten werden
afgewisseld met momenten van opgewektheid
wanneer een oplossing voor een stap in het ontwerp
werd gevonden . Hoewel het geheel soms iets te
langzaam ging en er altijd punten overblijven die
voor verbetering vatbaar zijn kan ik dus terugkijken
op een leuk en vooral leerzaam project.
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Detail1

Detail 2

1

gevouwen aluminium gevelbeplating

1

2

lamelle

3

terrasvloer: natuursteen tegels op
afstandhouders

2
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details 1:10

vloeropbouw:
-20 mm natuursteen tegels
-70 m m cementlaag met
vloerverwarmingsbuizen
-folie
-50 mm isolatie
-280 mm betonvloer
buisradiator

Detail 3

1

stalen frame

2

stelbare afstandhouder

3

aluminium goot

Detail 5

2

1

suskast

2

vloeropbouw:
-20 mm eikenhout
-bevestigingslatten
-100 mm isolatie
-280 mm betonvloer
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1

opbouw bassin :
-cementlaag
- pvc folie
-betonconstructie
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