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Voorwoord.

Het afstudeerwerk had tot doel een schetsontwerp
te vervaardigen voor een nieuw te bouwen Bestuursgebouw voor de Technische Hogeschool to Eindhoven.
Het schetsontwerp zou gepresenteerd moeten worden in
een aantal tekeningen, te weten plattegronden en aanzichten, begeleid door een toelichtend verslag.
Tev-ens zou het ontwerp konstruktief veranbvoord moeten
zijn volgens de discipline van het konstruktief ontwerpen.
Het afstudeerverslag werd verdeeld in drie delen:
1} -

Een toelichting op het schetsontwerp
voor het Bestuursgebouw.

2) - Een konstruktief ontwerp voor een
Raadszaal plus Studentenadministratie
voor het Bestuursgebouw.

3)

Berekening van momentenverdelingen
en een wapeningsvoorstel voor een deel
van een verdiepincsvloer.

De examencommissie bestond uit:
Prof. ir. W. Huisman, voorzitter,
Prof. W. Eijkelenboom,
ir. F.K. Bakker,
ir. J.J.A. Janssen.

Graag· zou ik alle vrienden, kennissen en medestudenten willen bedanken voor raad en daad in
de laatste fase van mijn studie.
In het bijzonder Lucienne, voor het bijna eindeloze type-werk.

Theo Thomassen,
Eindhoven,
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Uit een stedebouwkundiG onderzoek volgde, dat een
bouwplaatsk:euze voor het Bestuursgebouw ten noorden
van het Auditorium gunstig was.
Het programma van eisen, dat door de Bouwtechnische
Dienst van de T.H. ter beschikking was gesteld,

gaf

weinig aanknopingspunten voor het ontwerpen van
speciale ruimtelijke voorzieningen.
Met uitzondering van een in het plan op te nemen
Raadszaal, konden alle gevraac-de ruimtesoorten ondergebrach.t worden in een daarvoor ontwikkelde bouwstruktuur.
Uit stedebouwkundige overwegingen bleek het invoeren
van een symmetrie-as gewenst.
Het bleek mogelijk te zijn, deze symmetrie ook konstruktief vorm te geven door een symmetrisch kolommenstramien toe te passen.
Tevens was de symmetrie essentiëel voor de werking van
het stabiliteitsmechanisme.
Voor de vloerkonstruktie kwam een oplossing met balken

niet in aanmerking wegens de symmetrie.
Daarom werd gekozen voor een vlakke plaatvloer met
gewichtbesparende casetten.
Hierdoor kon de belasting op de fundering kleiner zijn
en werd een materiaalbesparing vari 35~ bereikt.
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Geschiedenis.
In het midden van de jaren zeventig werden er door
de Technische Hogeschool planren gemaakt voor een
nieuw te bouwen Bestuursgebouw.
Hierin zouden bestuurlijke en administratieve funkties
worden ondergebracht.
Momenteel zijn deze funkties her en der over het T.H.complex verspreid.
Vereniging in

~~n

gebouw zou een aanzienlijke ver-

betering in de communicatie tussen de funkties onderling betekenen.
Bovendien zou er in de diverse onderwijsgebouwen meer
ruimte vrij komen voor onderwijsfunkties.
Programma van eisen.
Door de Bouwtechnische Dienst (B.T.D.) werd in 1976
een_programma van eisen opgesteld, waarin de ruimtebehoefte van de te huisvesten onderdelen tot uitdrukking
kwam.
Dit p.v.e. kon slechts voorzien in een opsomming van
ruimtesoorten en een gevraagd aantal vierkante meters
vloeroppervlak.
In een vereenvoudigde vorm is dit p.v.e. in tabel 1.1.
weergegeven.
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Tabel i.1.:
2
Rui:r.tebehoeften in m van het
Bestuursgebouw.
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Het coMnunicatiepatroon tussen de verschillende onderdelen _die gehuisvest _moesten worden, was zeer gecompli-ceerd.
Hoewel de B.T.D. een analyse probeerde te maken van
bestaande relaties tussen de verschillende onderdelen,
was het moeilijk hiervoor tot een uitspraak te komen.
In de studiesituatie bleek het dan ook niet mogelijk,
een gedetaillerd relatieschema op te stellen.
Dit betekende, dat er eigenlijk meer behoefte bestond
aan de ontwikkeling van een bouwstruktuur.
Hierin zouden de toekomstige bewoners zelf een indeling
kunnen geven.
In een schetsontwerp ~ou met een aantal indelingsvarianten verschillende mogelijkheden voor plattegronden
kunnen worden aangegeven.
De vorm van het gebouw en zijn strukturele oplossing
zouden meer bepaald worden door:
randvoorwaarden uit de situatie
bezonning, energieverbruik en klimatisering
konstruktie-eisen.
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~~~~~_ya~_een_bouwElaats_voor_het_bestuursgebouw.

-----------------------------------------------Ontwikkeling van het T.H.-terrein in de tijd~

Voor het T.H.-complex was in de periode 1950 -

1960

een bestemmingsplan gemaakt.
De gemeente Eindhoven had in de stadsontwikkeling
altijd afgezien van bebouwing van het terrein tussen
de oostelijke rondweg en boven de spoorlijn.
Men meende, dat de draagkracht van de grond niet zo
goed was als elders.
Voor een Technische Hogeschool was het een noodzaak,
een terrein te vinden, dat met het openbaar vervoer
goed bereikbaar was.
De overheid kon (toen nog wel) duurder grondmeehanisch
onderzoek verrichten en duurdere funderingen betalen.
Het terrein werd verdeeld in een viertal stroken.
Het gebied boven de Dommel werd bestemd voor rekreatie
en sport.
Onder de Dommel zouden de onderwijsgebouwen verrijzen;
voor iedere onderwijsafdeling een strook.
Latere uitbreiding kon dan altijd lineair in de strook
plaatsvinden.
Een collegezalengebouw en een hoofdgebouw met gemeenschappelijke voorzieningen zou in een zo direkt mogelijk
bij de stad gelegen centrumgebied moeten komen.
Zo ontstond het westelijk voorterrein.

-4-

fig.

2.1.: De verdeling in stroken.
Het westelijk voorte·rrein is gearceerd.
De latere gebieden voor bedrijfskunde en
natuurkunde zijn ook aangegeven.
De technische diensten (c.T.D. en B.T.D.)
liggen het verst verwijderd van de stad.

Het westelijk voorterrein is nog steeds het "oude
centrum" van de T.H. en bevat alle representatieve
funkties.
Het is dan ook een juiste gedachte, dat een Bestuursgebouw ook ergens in dit gebied zou moeten worden
geplaatst.
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Hier bevinden zich het auditorium en het hoofdgebouw.
Het auditorium vervult de funktie van samenkomstplek:
colleges, lezingen, c·u1 turele manifestaties vinden er
plaats.
Het hoofdgebouw vertegenwoordigt het bestuur en de
hoeeschoolraad,

er zijn een aantal ondersteunende

dien..,ten gehuisvest in de laagbouw.
In de hoogbouw bevinden zich een aantal onderwijsafdelingen.
Met de bouw van een bestuursgebouw in het voorterrein
van de T.H. zullen er een aantal veranderingen plaatsvinden:
In het hoofdgebouw zal ruimte vrijkomen in de laagbouw,
waardoor meer ruimte beschikbaar komt voor:
uitbreiding bibliotheek
grotere kantine
studium generale
buro studentendekaan
Er komt een nieuw gebouw bij; dit brengt een verandering
in de situatie teweeg.
Hoe zal het gebouw zich in de situatie voordoen?
Het bestuursgebouw zal bereikbaar moeten zijn d.m.v. het
verkeerssysteem op H-nivo.
Er zal een verbinding· moeten worden gemaakt met de bestaande bebouwing met behulp van een voetgangersbrug.
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Mogelijke plekken.
Als mogelijke bouwplaats komen in principe vier
verschillende plekken in het westelijk T.H.-terrein
in aanmerking (zie fig. 2.2.).
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2.2.: Mogelijke plekken.
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Iedere plek stelt door zijn ligging in het terrein
en in de bebouwing een aantal randvoorwaarden aan het
te ontwerpen bestuursgebouw.
In het volgende zullen we proberen door vergelijking van
een aantal randvoorwaarden tot een plaatskeuze te komen.
Beschouwing van de pl kken;

omschrijving van een aantal

randvoorwaarden.
Aan een bestuursgebouw op een van de in figuur 2.1.
weergegeven plekken zal in de situatie een aantal karakteristieke randvoorwaarden gesteld worden.
Naast een aantal algemeen geldende randvoorwaarden
( a t / m e ) worden er nog voor iedere plek specifieke
randvoorwaarden of kenmerken onderscheiden
a)

plaats van de plek met situatieschets

b)

verbindingen met het openbare H-nivo

c)

entree van het gebouw

d)

parkeergelegenheid

e)

verhouding met de andere bebouwing

f) -

extra randvoorwaarden

(f):

Plek 1.
a) -

Het gebouw ligt aan de zuidkant van het auditorium
en vult de ruimte tussen T-hoog, hoofdgebouw en
auditorium op.

b) -

Het is goed mogelijk een verbinding met het H-nivo
in het auditorium en T-hoog te realiseren.
De openbaarheid van het bestuursgebouw maakt deze
verbinding met het auditorium wenselijk, met T-hoog
niet.

c)

De gebouw-entree zal zich aan de westzijde van
het bestuursgebo_uw bevinden, d.w.z. naar de stad
toegekeerd.
Deze ingang zou een "hoofdingang" van het T.H.complex kunnen vormen.

d) -

In onmiddellijke nabijheid van het gebouw wordt
al parkeergelegenheid geboden.
Een extra parkeervoorziening zou in de vorm van
een nieuw parkeerterrein westelijk van het bestuursgebouw of in de vorm van een in de bebouwing opgenomen parkeergarage kunnen worden gegeven.

e) - Door de ligging in het voorterrein van de T.H.
zal het bestuursgebouw de pretentie kunnen hebben,
een gelijkwaardigheid aan auditorium en hoofdgebouw
uit te drukken.
Het dienstkarakter van het gebouw staat echter een
dergelijke opvatting in de weg.
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fig.

2.J~: Situatieschets van een bestuursgebouw op
plek 1.
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b) - Het zal moeilijk zijn een gaede verbinding met
het openbare H-nivo van het T.H.-complex te maken.
Er zou oen lange H-brug kunnen komen naar het
auditorium, diaffonaal of met knikken.
Een verbinding- met T-laae- is op funktionele grondon
niet reëel.
c) -

De gebouw-entree zou gericht moeten zijn op de
door bestuursgebouw,

auditorium, hoofdgebouw en

scheikunde omsloten ruimte.
d) -

Parkeren zou mogelijk moeten zijn op het gebied,
dat direkt aan het bestuursgebouw grenst; parkeergelegenheid op korte afstand wordt momenteel niet
geboden.
Een nieuw

11

blik:veld II voor de stadkant van het audi-

torium kan om esthetische redenen afeekeurd worden.
e) -

Doordat het gebouw zo ver naar voren is geschoven,
krijgt het samen met de lage scheikunde-bebouwing
een poortfunktie.
Terwijl men vroeger bij binnenkomst op de T.H. via
de stad-entree slechts geleidelijk tussen de T.H.bebouwing werd opgenomen,

gebeurt dat nu zeer direkt

en plotseling.
Een gebouw, dat op d~ze wijze de rol van het auditorium en het hoofdgebouw deelt,

of zelfs overneemt,

zal ook een gelijke representatie aan de buitenwereld en aan de T.H.-gemeenschap moeten uitdrukken.
Het is de vraag,

of een dereelijke rol voor een

dienstengebouw is weggelegd.

f) - Het gebouw ligt aan de minder openbare kant van
auditorium en hoofdgebouw, hetfleen gezien de plaats
in de situatie niet verwacht zou worden.
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Plek 2.
a) - Het gebouw ligt ten zuidwesten van het auditorium,
links van de weg

11

De Wielc~n" bij binnenkomst op

het T.H.-terrein.
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2.4.:

l

p r

Situatieschets van een bestuursgebouw op
plek 2.
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Pl0k

J.

a) - Het gebouw wordt geplaatst tussen Dommel en
auditorium-westgevel.
b) - Met een H-brug is een eenvoudige verbinding met
het auditorium mogelijk.
De aansluiting vindt echter plaats via het achtergebied van het auditorium, wat een achterdeursfeer
oproept.
Het bestuursgebouw dreigt een aanhangsel te worden
van het auditorium.
c) -

De gebouw-entree is evenals die van plok 2 gericht
op het door auditorium, hoofdgebouw en scheikunde
omsloten gebied.

d) - Voor het parkeren kan gebruik worden gemaakt van
de aan de noordzijde van het auditorium gelegen
parkeerruimte.
Een extra parkeerterrein ten oosten van het bestuursgebouw kan wenselijk zijn.
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fig.

2.5.:

Situatieschets van een bestuursgebouw op
plek 3.

e) - Het evenwicht van het auditorium om zijn langsas
wordt geen geweld aangedaan en het bestuursgebouw is in een uithoek in het voorterrein weggezet, zodat het autonome karakter van het auditorium gehandhaafd blijft.
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Bij binnenkomst van het T.H.-terrein via de stadentree blijft he.t audi toriurn goed waarneembaar.
Het bestuursgebouw verandert slechts weinig aan
het beeld van de T.II.-gevel en wordt als zijdelingse bebouwing ervaren.
Dit is in overeenstemming met de nevenfunktie van
het dienstgebouw binnen de T.H.
Bij het passeren van de T.H. over de J.F. Kennedylaan wordt het auditorium gedeeltelijk aan het oog
onttrokken door de nieuwe bouwmassa.
De voorbijganger zal de gebouwen waarnemen als
onderdelen van

11

de T.H.

11

en daarom deze zichtonder-

breking niet hinderlijk vinden.
Er bestaat tussen de voorbijganger en de T.H. een
afstandelijkheid die nog eens versterkt wordt door
een tussen T.H. en J.F. K~nnedylaan gelegen zacht
glooiende heuvel en een groenstrook.

f) -

De senaatszaal kan binnen het funktioneren van het
bestuursgebouw op de T.H. een :funktie als vergaderzaal blijven hebben.

Plek l~.

a) -

Het gebouw ligt aan de noordzijde van het auditorium, waar momenteel een parkeerterrein ligt.

b) - Het auditorium is aan de hele noordgevol goed
aantakbaar voor een H-brug.
Bij voorkeur dient deze aantakking te geschieden
aan het zich in het auditorium bevindende H-plein.

c) - Het bestuursgebouw wordt vanaf de tussen auditorium
en nieuwe bouwmassa gelegen parkeerstrook bereikbaar.

-15d) -

Parkeren blijft mogelijk in het resterende parkeergebied.
Extra parkeerruimte door uitbreiding van het aangrenzende parkeerterrein.
Een parkeergarage is te duur.

e) -

De noordwest-entree (Den Dolech) vormt een zijingang van het T.H.-terrein.
De blik van de bezoeker wordt langs de gevels van
het hoofdgebouw en het auditorium geleid,

juist

tegenovergesteld aan het geboden aanzicht gezien
vanaf de stad-entree.
Er is sprake van een "achtergebied 11 waar een gebouw
op plek

4 slechts een toevoeging aan de gebouwen-

verzameling zal zijn.
Plaatsing van het bestuursgebouw in dit "achtergebied" zou in overeenstemming zijn met de nevenfunktie die het gebouw voor de T.H. heeft.
Het bestuursgebouw zal de noordwest-ingang begeleiden en hier een herkeningspunt in vormen.
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fig.

2.6.: Situatieschets van een bestuursgebouw op
plek

4.

2.J.

Keuze aspecten voor een plantskeuze.
Noord- en zuidgebied.
In het westelijk T.H.-terrein is een verdeling te
maken tussen het gebied ten noorden en ten zuiden
van het auditorium.
In deze twee gebieden zijn twee terrein-entrees aanwezig: de stad-entree in het zui9gebied en de noordwest-entree in het noordgebied.

Cl

fig.

2.7.: Twee entree-gebieden.
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De stad-entree vervult een hoo:fdingan.gsfunktie,
d.w.z. dat hier de gevel die auditorium, T-hoog en
hoofdgebouw vormen en die op de stad gericht is, in
het zuidgebied een "voordeursfeer" scheppen.
Daarnaast vormt de noordwest-entree een zij-ingang:
de bezoeker komt niet volgens de hoofdroute op het
terrein.
Zijn blik wordt langs het hoofdgebouw en auditorium
geleid.

fig.

2. 8. : Keuze van doorgangsrichtingen.
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Vormkonsekwenties van grootschali~c ffebouwen voor
de keuze van een doorganasrichting.
De stad-entree stelt keuze van twee richtingen open:
doorgaan volgens do geriomen weg in oostelijke richting,
of langs het hoofdgebouw in uoordelijke richting naar
elektrotechniek

en rekencentrum.

Hierin speelt de langsgevel van het hoofdgebouw, die
in noordzuid-richting ligt, een belangrijke rol: het
natuurlijke doorgaan in oostelijke richting bij binnenkomst via de stad-entree wordt omgebogen in noordelijke
richting.
De noordwest-entree brengt de bezoeker direkt in het
westelijk T.H.-terrein en maakt een richtingkeuze niet
duidelijk.
Er wordt immers slechts

~~n

mogelijkheid geboden.

Voor afbuiging naar parkeergelegenheid of zijwegen
bestaat plaatselijk aanleiding.
Vormevenwicht van hot auditorium.
Het auditorium en het hoofdgebouw vormen in de situatie
twee sterk op elkaar betrokken massa's.
Dit bleek al uit de funktionele betekenis van de twee
gebouwen voor de T.H.
Ook in vorm komt deze betrokkenheid tot uiting, doordat het auditorium als het ware geHnt is op het vertikale vlak van het hoofdgebouw.
Terecht kan gesteld worden, dat beide gebouwen hierdoor
een sterke eenheid vormen.
Een aantakking van een derde gebouw aan het auditorium
zal dit evenwicht verstoren en daarmee de vroeiere duidelijkheid van de twee gebouwen verminderen.
Jt.:;en dergelijke inereep zou alleen te rechtvaardicen zijn
wanneer het nieuwe gebouw een zelfde betrekkina met het
auditorium had,

zoals het hoofdgebouw die heeft.
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2. 9.:

Gemeenschappelijke symmetrie-as.
Vormevenwicht.

Nevenfunktie van het bestuursgebouw voor de T.H.
Het gebouw heeft een secundair karakter: het bestaat

uit een aantal diensten en het T.H.-bestuur, waardoor
het een administratie- en vergadércomplex is.
Het vertegenwoordigt geen onderwijs of onderzoek, waardoor het iedere vorm van T.H.-symboliek mist.
Daarom zou het gebouw een zijdelingse plek mogen hebben,
analoog aan ieder ander dienstgebouw op de T.H.
(vgl. B.T.D. en C.T.D.).

-21-

Aantakken aan het auditorium.
a) - Liefst aan het H-plein: verlccersfunlctie.

b) - Het achtergebied in het auditorium (scnaatszaal en grote zaal) behouden hun achtergebiedsfeer.
c) -

Het auditorium behoudt zijn centrale plaats in
de bebouwing.

d) -

Het bestuursgebouw wordt een afslag op het H-nivo,
zoals ook andere gebouwen een afslag vormen aan de
van oost naar west lopende H-nivo-route.

1./-NIVO

fig.

AUDlfC>"F(ll/H

2.10.: Hoofdnivo in het auditorium.

Er kunnen nu een aantal uitspraken mb.t. de bouwplaatskeuze rredaan worden.
a) -

De persoonlijkheid van de gebouwen in het zuidgebied wordt als een hoge kwaliteit ervaren.
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Een toevoeging in het zuidgebied in de vorm van
een {_;ebouw zal deze kwaliteit niet te.n goede
komen.
(Plek 1 en 2 ongunstig).

b) - Gezien het secundaire karakter van het bestuursgebouw zal een keuze van plek J of 4 gunstig zijn.

c) - Een evenwichtsverstoring van het auditorium om
zijn langs-as kan zinvol zijn, wanneer het de aantakking betreft van een nieuwe groep funkties, die
in het geheel van auditorium en hoofdgebouw passen.
Gunstig voor alle plekken.
d) -

Het H-nivo is in het westelijk auditorium minder
openbaar.
Gezien het openbare karakter van het bestuursgebouw is aantakken in dit gebied niet zo gunstig
voor plek 2 en

J.

Keuze.
Het blijkt nu, dat plaatsen van het bestuursgebouw op
plek 4 een gunstige variant is en vergeleken met.de
andere varianten de meest ~antrekkelijke is.
Een nadeel van de plaatsbepaling op plek 4 is evenwel
het verlies aan parkeerruimte, dat gecompenseerd dient
te worden door uitbreiding van parkeergelegenheid elders.
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J.
3. 1 •

floog en laag.
De bebouwing van het T.H.-terrein bestaat voornamelijk
uit hoge toren- of schijfvornige bouwblokken en lage
plaatvormige bouwblokken.
De hoogbouw herbergt in hoofdzaak onderwijsafdelingen,
die zich per gebouw over enkele verdiepingen kunnen
uitstrekken.
De ruimtegrootten kunnen variëren in breedte, diepte,
en soms nog in hoogte.
Er zijn werkkamers,

tekenzalen,

laboratoria en dergelijke.

Onderwijsafdelingen kunnen in de loop der tijd inkrimpen
of uitbreiden,

er komen nieuwe bij,

sommige verlaten hun

oude behuizing en worden elders ondergebracht.
Je zou kunnen zee;gen dat de hoogbou,-, een verpakking is
met zeer :flexibele indelingen.
Het resultaat hiervan is, dat de hoee gebouwen geen herkenbaarheid naar buiten stralen.
Doordat de vloerbelastingen over het algemeen laag, en
de overspanningen klein zijn,

~s het goed mogelijk,

funkties te stapelen, door toepassing van verdiepingsbouw.

Het is juist de laagbouw, waarin meer specifieke funties
voorkomen.
Konstruktief is deze bouwvorm aantrekkelijk door:
doorgaans hoge vloerbelastingen
vaak grotere kolomvrije ruimten.

Door deze "harde eisen" kunnen de vaak monofunktionele
gebouwen een eigen eri aan het gebruik ontleend karakteristiek uiterlijk krijgen.
Enkele voorbeelden zijn:
het collegezalengebouw of auditorium
het rekencentrum
de nieuwe en oude werktuigbouw-hallen
het cyclotron-gebouw
warmte en stroming
Konklusie:

Uit het programma van eisen blijkt, dat
ca.60~ van de totale ruimtebehoefte bestaat
uit werkkamers.
Hiervoor zal een skeletkonstruktie met kleine
vloeroverspanningen van ca. 3,60 m tot 7,20 m
gunstig zijn.
Verdiepingsbouw zal noodzakelijk zijn in verband met het geringe bebouwingsoppervlak van
de gekozen situatie.
De eis van flexibiliteit in plattegronden zal
dan l~iden tot een hoogbouw die qua uiterlijk
overeenkomt met de hoogbouw elders op het
T.H.-terrein.
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Principe van do vordiepin_e,:spla t t oe:rond.
Er zi,jn in hoo:fdzaak twee hoofdvarianten te onderscheiden.
Deze worden achtereenvolgens besproken.
a) -

In twee richtingen beperkt~ afmetingen:
Torene;ebouw.

fig.

J.1.: Vierkante of driehoekige verdiepin[;splattegrond; Torengebouw.

Werk- en verblijfsruimten aan de gevels.
Vertikaal transport van mensen en goederen, installaties
in het midden.
Er is een sterke gebruikersrelatie met de "kern".
Korte loopafstanden tot trappen en liften.
Horizontale leidinGen kunnen kort zijn en hebben daardoor oen minimale doorsnede.
Dit is erg belanc-rijk, wanneer er sprake is van een
complex leidingstelsel: dataverwerkende apparatuur, aanen afvoer van chemicaliän,

enz.

Voorbeelden: -

Hoogbouw Elektrotechniek en Scheikundige
Technologie.
In deze gebouwen was vooral het intensief
gebruik van vertikale leidingschachten
maatgevend voor de gekozen oplossing van
de verdiepingsplattegrond.
Medische Fa&ulteit Rotterdam, World Trade
Center in New York.

Tussen de verdiepinc-en is nauwelijks communicatie mogelijk.
Een groot voordeel is het kleine bebouwingsoppervlak in
de situatie.
Konstruktief een dure oplossing, door de zwaar belaste
stabiliteitsvoorziening(en) en de zware belasting op de
afdragende grond, waardoor de fundering erg duur kan
worden.
De draagkracht van do grond is een zeer kritieke f'aktor.
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b) -

In één richting beperkte afmeting: Schijfgebouw.

1

L_____ - - - - - - - - - - - - - - fic-~.2.: Schijfgebouw.
Werk- en verblijfruimten aan de gevels.
In het ganegebied kunnen secundaire (do~cere) ruimten
worden opgenomen, zoals trappenhuizen, liften, werkkasten,
toiletten, leidingschachten enz.
Hierdoor wordt de breedte van het ganggebied bepaald.
Per verdieping kunnen verschillende groepen van gebruikers worden gehuisvest.
De groepen kunnen een vaak noodzakelijke relatie met
elkaar onderhouden.
Uitbreiding of inkrimping in de. tijd is g·oed mogelijk.
Dit in tegenstelling tot het gebruik van een torengebouw~
Bij een grote gebouwlengte kunnen horizontale leidingen
al gauw een grote doorsnede krijgen.
Hierdoor kan de benodigde verdiepingshoogte groter zijn
dan die van de toren-variant.
De kosten van de gevels zullen hoger worden.
Daarom bij voorkeur de vertikale transportknopen in het
midden van de plattegrond leggen of bij meerdere knooppunten, deze gelijkmatig over de lengte verdelen.
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De laffere gebouwhoogte van de schijf ten opzichte van
de toren is konéltruktief' gunstig·.
!Iet optredende windmoment j_s kleiner.
Dit moment loppt kwadratisch op met de gebouwhoogte en
lineair met de gebouwlengte.

-

/

...

.b .

fig.

J.J.: Gunsticer windmoment van de schijf t.o.v. de
toren.

Stabiliteitselementen kunnen met grotere vrijheid worden
ingepast in do plattegronden.
De verdiepingsplattegrond wordt in veel mindere mate
bepaald door de stabiliteitsvoorziening.
Bij een grote gebouwlengte wordt het toepassen van
dilatatievoegen noodzakelijk om scheurvorming door uitdroeingskrimp te voorkomen.
Het aanbrenffen van deze voegen moot in samenhang met de
stabiliteit worden bekeken.
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De vrije krimplencte bedraagt maximaal L1.o meter.
De I'underinc wordt minder zwaar belast, omdat de
totale gebouwJ.ast over een groter bouwoppervlak ·wordt
verdeeld.
Een keuze.
Gebruiksaspekten:
Uitbreiding of inkrimping van de te
huisvesten diensten moet mogelijk zijn.
Uit intensief verkeer tussen de individuele gebruikers en de informatieuitwisseling, volgt_ een voornarneli,ik horizontaal

_geori~nteerd ve~ceerssysteem.

Er moeten werkruimten mogelijk zijn met
naast grotere of kleinere breedtematen
ook ean variabele kamerdiepte.
Af en toe te gebruiken ruimten,

zoals

toiletten, wachtplekken, kleine archieven
en magazijnen bij voorkeur in een ganggebied leggen •.
Konstruktie-aspekten:
De bouwg·rond is geroerd en heeft hierdoor een geringe draagkracht.
Bij voorkeur een lage gebouwhoogte aanhouden.
Voor stabiliteit is een geringe gebouw-

hooc-te en een t;-rotere r;-ebouwlongte 1;unstig.
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Het blijkt,

dat eon schijfvormig· gebouw met een lanc:-

gerekte verdiepingspl"attegrond het gunstigste is.
De breedternaat van een dergelijk gebouw ligt tussen
de 15 à 18 meter.
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3.3.

Stedebouwkundige oplossing.
Van het westelijk voorterrein van rje T.H.
werd een makette gemaakt,

schaal 1.:500.

Hierin werden verschillende gebouwvormen voor
het Bestuurscebouw in de gekozen situatie getest.
Enkele konklusies uit dit onderzoek:
Verdeling Yan de totale bouwmassa in een aantal
kleinere blnkken was niet wenselijk.
Er zou een schaalfout kunnen ontstaan door de
kleine schaal van bouwblokken van het Bestuursgebouw en de grote schaal vc1.11 de omringende bebouwiug.
De plaatsing van (nieuwe) gebo~wmassa kan stedebouwkundig ruimte-vormend werken.
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Variant 1.

C

fig.

J.~.:

Vormen van stedelijke

ruimte.
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Stedebouwkundige kwaliteiten:
Binnenkomen via de stad-entree (De Wielen)
vindt eenduidelijke beëindiging.
In de oude situatie was dit niet het geval.
De stedebouwlcundigo ruimte tussen Auditorium en
Hoofdgebouw wordt afgemaukt.

De van west naar oost lopende doorganGsroute
(De Zaale), die het westelijk voorterrein verbindt
met het achtergebied van de T.H., worut beëindigd.
In de oude situatie vormde de tafelkonstruktie van
het Hoofdgebouw een poort.
De oostgevel van het Bestuusgebouw vormt een van
veraf duidelijk waarneembare visuele beëindiging.
Het Bestuursgebouw staat over de toec-angsweg die
gevormd wordt door de noord-west-entrue.
De afstandelijkheid die heerst tussen de in de
buitenruimte verblijvende bezoeker en de &,rrootschalige bouwblokken wordt hiermee doorbroken.
Het gebouw hez~t een diagonale symmetrie-as.
De twee vleugels van het Bestuursgebouw worden
hierdoor niet als twee afzonderlijke bouwblokken
ervaren.
Zij werken hierdoor samen en vorm·n 66n gebouw.
Een schaalfout zal dan niet optreden.
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Nac:1.st de gun::.tige "'tt::u.ebouwkundige t:igenschappen
van de {;eschetste variant zijn er een a;:ntal praktische bezwaren:
De zuidvlcucel "verplettert" de noordelijke
ingang van hot Auditorium.
De loopbrugverb::.nding van het Bestuursgebouw met
het Auditorium werkt bijzonder storend in de
kantineplattegrond.van het Auditorium.
Aan het verkeer op het kruispunt wordt te weinig

over 2 icht geboden.
Het resultaut kan een hoge mate van verkeersonveiligheid betekenen.
De begane grond-verdieping wordt slechts voor een
klein deel "bewoond".
Aangezien er toch een konstruktie moet worden
gemaakt voor de hele verdieping,

en de voor be-

woning vorloren c:_egane·- ruimte een extra bouwlaag
nood~akelijk m?takt,
oplossing.

is de ge1:'chetste variant een dure

-35-

Variant 2.

Aan de genoemd~ praktische bezwaren van variant 1 kan
tegemoetgekomen worden door de oplo.c:sing- van figuur

îi

e·.

J. '.5 •. : Prakt i

5che winst

ten koste van st ecle-

bouwkundig·e kwalitoiton.

J. 5.
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Verancl erinr:~on:
a) -

Tussen Auditorium en Bestuurscebouw is een
nieuwe ruimte ontstaan, die gekoppeld is aan
het gebied tussen Auditorium on Hoofde,'ebouw.
De gebouw-entree I s van :\udi toriurn en Bestuursgebouw zijn goed bereikbaar vanuit deze nieuwe
ruimte.

b) - De ruimte tussen Auditorium en Hoofdgebouw
wordt niet meer afgemaakt.
In stedebouwkundig opzicht is variant 2 duidelijk minder spannend dan variant 1.
Dit is een eroot verlies.

c) - De loopbrug tussen Bestuursgebouw en Auditorium
komt op een t.;7.lnstigere plaats terecht in de
plattegrond van het Auditorium op het Hoofdnivo.
Er wordt aangetakt op de middentravee, waarin
ook de trappen van het Auditorium zijn opgenomen.
Dus erg gunstig.
d) -

De verkeerss~tuatie is verbeterd door een grotere
mate van overzichtelijkheid.

e) - Op de begane grond-verdieping gaat minder ruimte
verloren voor bewoning.
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Keuze.
De tweede variant biedt praktisch gezien gunstig·ere
randvoorwaarden dan de eerste.
Het niet afmaken van de ruimte tussen Auditorium en
Hoof~gebouw moet wel als belangrijkste minpunt van
variant 2 worden aangemerkt.
Een keuze maken op basis van vergelijking van praktische (of matoriäle) tegen gevoelsmatige waarden,
is eigenlijk niet goed mogelijk.
Een minder groot verlies van ruimte op de begane
grond bij variant 2 levert hier qua kosten een gunstigere oplossing.
Weegt een offer in de vorm van extra kosten bij variant 1 op tegen de winst die hier stedebou·wkundig
door ruimtevorming te halen is?
Een moeilijk te beantwoorden vraag voor een konstruktief ontwerper.
Het verkiezen van ekonornische boven stedebouwkundige
uitgangspunten lijkt daarom vanuit de materialisatiesfeer een juiste gedachte.
Deze overtuiging leidt nu tot keuze van variant 2.
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4.

In een vroeg stadium van het ontwerpproces werd
besloten de raadszaal te scheiden van de kantorenstruktüur.
De reden hiervan was de eis van een kolomvrije overspanning van ca. 20 meter voor de vergaderruimte.
Dit in tegenstelling tot_de kleinere overspanningsmaten van de kantorenstrukt~ur.
Door de raadszaal in konstruktief opzicht volkomen
los te houden van het kantoorgebouw, was hot motelijk
deze vergaderaccommodatie een geheel eigen struktuur
en uiterlijk te geven.
Zo zou de raadszaal-aanbouw een duidelijk herkenbaar
en zelfstandig element kunnen zijn binnen de gekozen
oplossing.
Het verschil in funktie tussen raadszaal en kanttorgebouw werd konstruktie:P tot uitdrukking gebracht.
Het ontwerpwerk: viel nu uit een· in àrie del en:
Ontwikkeling van een bouwstruktuur voor de
kantoor-vleugels.
Koppeling van de twee vlemgels bij de gebouwdiagonaal.
Hoekoplossing.
-

Het ontw0rp van de raadszaal.

Het belangrijkste nivo in het gebouw was het Hoofdnivo
op 4,80 meter boven peil'(=maaiveld).
Hier zouden de meeste openbare funkties worden
r;-eprojekteerd:
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Kollogediktaten-verkoop
Kantine
Bedrijfsteneeskundige dienst
Studium Generale
Buro Studententendekaan en Psychologen
Raadszaal
De keuze van een raadszaal op 4,80 + peil hield
in, dat op begane grond-nivo onder de zaal nog

ruimte was voor een speciale funktie.
Het meest hiervoor geschikt leek de Centrale Studentenadministratie.
De kelderverdieping leek erg g-eschikt om gebruikt
te worden als archiefruimte:
g-een dgglicht, minder variatie in temperatuur.
2
- de zwaarste vloerbelasting (4 kN/m ) het dichtst
bij de funderinc brengen.

gunstige ligging t.o.v. de centrale studentenadministratie.

4. 1.

Ontwi}::';eli'ng vnn oen bouwstruktuur voor de kantoorvleur,:èls.
Op de T.H. wordt zoveel mogelijk geprobeerd á~n
werk:ruimte door twee personen te laten gebruiken.
Een ~ergelijke werkruimte bevat naast persoonsgebonden inventaris nog extra kantoormeubels,
bespreektafels,

zoals

zithoek, kasten en dergelijke.

Voor hot Bestuursgebouw werd hetzelfde programma
aangehouden.
Het bleek dat bij een k:unerbreedte van J, 60 m0ter
en een kamerdiepte van 6 meter een kleinste kantoorruimte mogelijk was (ficuur 4.1.).

:fig.

11. 1 •

Kleinste kantooreenheid voor maximaal
tuee c-ebruikers.

Door het repetitie-element

wèrd de ruimteschei-

dende kast opr:onornon in het afbouwpakket.
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Binnenklimaat en enDrg:Leverbruik.
Op ~e exploitatiekosten van de T.H. konden de
laatste jaren grote bospar:Lnren bereikt worden
door het verlagen van het enorgiev6rbruik ten
behoeve van verlichting, verwarming en koeline.
De besparingen waren het gevolg van het inlassen
van werk-vrije perioden (dus geen verwarmen, koelen
en verlichten) on een meer energie-bewuste houding
van de individuele gebruikers.
In een studie van R.J.A. van der Bruggen werd
met name de energiebehoefte gerelateerd aan het
verbruikersgedrag.(lit. 1 ).
Het glaspercentage bleek hierbij oen belangrijke
fäktor te zijn bij de berekening van de jaarlijkse
energiebehoefte voor verwarmen en koelen.
Van der Bruggen bekeek de energiebehoefte van een
kantoorkamor met breedte 3,60m en diepte 4,80 m.
Het glaspercentage in de gevel en het verbruikorsgedrag waren variabel.
De energiebehoefte werd berekend 1:1et het computerprogram:;;a KLI, dat door Van der Bruggen voor dit
doel was ontwikkeld.
Door de installaties werd de temperatuur in de
kantoorruimte tijdens de werkuren van 8.00 tot

18.00 uur op 22° C gehouden, variatie 2° C.
In de weekends waren de installaties buiten bedrijf.
Het ventilatievoud tijdens de werkuren bedroeg- 2,

anders 0,5;

Gell.iidisolatie.
Voor de ruimtescheidende wanden werd een lichte,
dubbelwandice wand gekozen.
Deze wanden hebben redelijke geluidisolerende eigenschappen (tussen 45 en 50 dB eemiddeld).
Toepassen van wanden met hot~re geluidisolatie
zou alleen akoestische winst opleveren, ~anneer
alle andere wegen vqn luchtgeluid-overdracht samen
óp zijn minst een even hoge demping zouden bezitten.
Dit is de belanerijkste konklusie uit een deelonderzoek t.a.v. luchtgeluidisolatie tussen kantoorruimten dat in het kader van het afstudeerwerk werd
verricht (lit. 2).
Belangrijke geluidleLken worden gevormd door:
slechte aansluiting aan de rgnden van de scheidingswanden door uitvoeringsfouten, krimp van betonwanden of kruip van de vloerkonstruktie,
in de wanddoorsnede niet-verspringende wandkontaktdozen,
omloopgeluid via do gang:

geluidisolatie van een

deur ca. 20 dB,
omloopgeluid via luchtkanalen,
flankerende geluidsoverdracht.
Door hun lage eigen gewicht en de mogelijkheid
van hergebruik zijn deze wanden erg aantrekkelijk.

îig. 4.2.: De "kamer van Van< der Bruggen".
Er zijn drie paren T.L.-armaturen, die
ieder afzonderlijk regelbaar zijn.

Het gebruikersafhankelijke benutten v~,n de verlichting werd volgens

zes categorieën ingedeeld:

1)· - Zonder de aanwezi~1eid van een kunstmatiee
ver.Lichting en daarom zonder in1,rnndige ·warmteproduktie door lampen.
2) - Alle verlichtingsarmaturen in gebruik cedurende
de werkuren.

3) - Slechts één lichtgroep aanwezig die na daling
van de verlichtingssterkte door daglicht in
gebruik genomen wordt en verder de hele dag
in gebruik blijft.

4) - Slechts 66n verlichtingsgroep aanwezig die
selectief e;ebruikt wordt; dus alleen wanneer
nodig voor extra verlichting.

5) - Drie verlichtincsgroepon, afzonderlijk to
bedienen. Na inschakelen van een groep blijft
dezu de hele dag in c;obruik..

6) - Drie verlichtingscroepen die afzonderlijk
regelbaar worden gebruikt. Alleen dan, wanneer
nodig.
In grafiek

4.1.

wordt een overzicht van de verkregen

resultaten eeceven.
De gevel heeft hierbij vier verschillende oriUnties.
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% glass

De janrlijkse energiebehoefte van de
2
kantoorruimte (J,60 x l1,80 m ) als
f'unktio van hot glaspercentag·o,

gevel-

ori:,ntatie en r,:ebruik van de verlichting.
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Konklusies:
1) - Het wel of niet in gebruik zijn van de verlichting betekent een verschil van ca. 2 à 2,5 MWh
per jaar, afhankelijk van de geveloriëntatie.
2) - Bij gedrae·safhankelijk gebruikmaken van de verlichting is er bij alle geveloriëntaties een
minimale energie-behoefte bij een glaspercentage
van ongeveer 50%.

J) - Het zuinigste gebruik van de verlichtingsgroepen
levert een minimale energie-behoefte per jaar op.
Met deze, en nog een aantal in het onderzoekverslag
van Van der Bruggen genoemde konklusies, konden uitgangspunten gevormd worden voor een energie-bewust
ontwerp.
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Ui tr~anc;:spunteü voor energie-bewust ontwer_p_~:
1) - Werken met daglicht, dus werkplekken aan de
gevel; burolampen.
2) -

De verlichting naar behoefte regelen door toe~
passing van foto-elektrische cellen.
Door het voorkomen van slagschaduwen door Hoofdgebouw en de zuidyleugel van het Bestuursgebouw
deze cellen per kaEier aanbrengen.

3) - De warme lucht die ontstaat aan de wand van een
lamp direkt afzuigen in het armatuur.
Hierdoor komt deze warmte niet in het binnenmilieu terecht.
Dus verlaging· van het ventilatievoud.

4) - Dubbel glas toepassen voor een betere thermische
isolatie.
Hierbij geen kolommen in de gevel toepassen vanwege het gevaar van condensatievocht op de kólomrnen.

5) - Vermijden van koude-bruggén.
Doorgaande vJ_oeroverstekken inpakken.

6) - Geen verlaagd plafond toepassen.
De massa van de betonkonstruktie werkt als warmtebuffer.

7) - Natuurlijke zonwering door overstekken (zuidc-evel).
8) - Geen binnen-, maar buitenzonwering toepassen.
9) - Een optimale warmtewisseling binnen/buiten bij
een glaspercentage van 505~ voor alle gevels.
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Een systeem voor verwarmine en koeling.
Voor het verwarmen en koelen van de kantoorruimten
werd gekozen voor een vier-pijps inductie-systeem
(zie fig.

4c3o en fiG•

4.4.).
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fig.

4.J.:

Inductie-unit.

De inductie-units worden in het afbouwpakket van de
gevel opgenomen (borstwering).
Het grote voordeel van deze apparaten is de verlaging
van de af te zuigen luchthoeveelheid.
Er wordt dus een besparing bereikt op de kanaaldoorsnedes en op de voor afzuiging benodigde energie.
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fig. li.4.: Inbouwmogelijkheid in de borstwering.
Door nozzles wordt verse lucht ingeblazen.
Deze lucht zuigt vertreklucht aan, die een warmtewisselaar passeert.
Te warme lucht wordt gekoeld en te koude lucht opgewarmd.
De inblaaslucht wordt vooraf juist geconditioneerd
(temperatuur, vochtigheid, zuiverheid).
Te warme lucht door het gebruik van de verlichting
wordt aan de lamp afgezogen.
De klimatiseringsinstallatie elders in het gebouw
onttrekt aan deze lucht, warmte voor hergebruik.
In feite wordt het ventilatievoud van de vertreklucht
dan alleen nog maar bepaald door de vereiste ademkwalitcit.
In de praktijk bleek bij toepassing van het iriductiesysteem met een energie-bewust gebruikersgedrag, nog
maar JO% van de energie nodig te zijn in vergelijking
met traditionele systemen.
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Door geen verlaaed plafond toe te passen in ruimten
aan de gevel, k:an geb-ruik worden gemaakt van het
warmte-accumuleren.cl effekt van de betonkonstruk:tie.
In het ganggebied werd wel een verlaagd plafond toegepast.
Hierhoven konden de kanalen worden gelegd die nodicwaren voor het afzuigen van de verlichting.
Voor het afzuigen van de lucht in de werkruimten werd
de gang als afzui@canaal benut (ventilatie-roosters
~n kamerdeuren).
Dit had de volgende voordelen:
geen apart luchtkanaal aanbrengen.
lage luchtsnelheid door grote doorsnede.
De luchtsnelheid in de gang kon minimaal gehouden
worden door de afzuigpunten ( één per vleugel) in het
midden van de ganglengte te plaatsen.
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Konstruktie.
Voor de kamerdiepte aan alle gevels werd een maat van

6 meter aangehouden.
De breedte van het ganggebied bleek bij een maat van
4,80 meter gunstig te zijn voor invulling met:
minimaal loopgebied met een breedte
van 2, L10 meter.
2

twee dichte elementen (2,40 x 4,80 m ),
waarin toiletten en vertikale kanaal-schachten.
sekundaire ruimte,

zoals wachtplekken, uit-

legtafels, archief.
Tevens funktioneerde het ganggebied als bufferzone
voor het plaatselijk voorkomen van diepere werkkamers.
In de verschillende verdiepingsplattegronden zijn hiervoor een aantal varianten geschetst.
Voor de zuidgevel bleek het klimatologisch aantrekkelijk·
te zijn, vloeroverstekken in de gevel toe te passen.
Overstek van 1,20 meter.
Konstruktief is een overstek gunstig door de dan optredende momentreduktie: gevelkolommen worden minder
op buiging belast.

Gevel tussen de kolommen.

Om deze reden werd dit konstruktie-principe ook in de
noordgevel toegepast, waarbij de excentriciteit van de
gevels t.o.v. de kolommen nog een extra momentreduktie
,opleverde.
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Principe-schets van de plattegrondindeling, verdiepingshoogte 3,20 meter.

Door de ingevoerde diagonale symmetrie-as in de gebouwhoek zou de konstruktie van de zuid-vleugel gelijk
moeten zijn aan die van de oost-vleugel.
Voor de keuze van een draagkonstruktie had dit een
vérgaande konsekwentie:
Een balkenstruktuur in dwars- of
langsrichtinff zou bij de hoekomvang
bijzonder moeilijke uitvoeringstechnische problemen opleveren.
Het aanbrengen van de wapening in
kruisbalken moet in twee richtint:~
gelijktijdiff plaatsvinden.
Een balken-oplossinrr vervalt dus.
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Een vlakke· plaatvloer was nu een redelijk alternatief
a) - Massieve plaatvloer.

= 351 •

720

~

20 cm

=====

eigen gewicht 0,2. 25 =

~=~~t~!

b) - Uitvoering met gewichtsbesparende casetten;
2
(hartmaten 1,20 x 1,20 m ).

ribafmetingen b x h = 10
spiegeldikte

h =

X

20 cm

2

10 c.m

eigen gewicht
Bij de keuze van een casettenvloer kon een besparing
op het eigen gewicht bereikt worden van ong.

J~~•

lvel was hiervoor een grotere konstruktie-hoogte nodig.
Dit hoefde echter geen bezwaar te zijn:
geen verlaagd plafond in kantoorruimten
(vrije hoogte 2,90

m).

minimale doorsnede van luchtkanalen in de gang
(vrije hoogte tussen vloer en verlaagd plafond
in de gang 2,50

m).

De besparing op eigen gewicht betekende een lagere
belasting op de fundering_.,Dit was Noodzakelijk door de gerinee draagkracht van
de grond.

Door de hoge grondwaterstand (ortg. 0,50 m -

Peil)

zou bij toepassing van eon kelderverdieping effektief
gebruik kunnen worden gemaakt van de opwaartse druk
van de waterspanning.
,
Voor het verkrijgen van het benodicde afschuifdraagvermogen van do verdiepingsvloeren t.p.vo de kolommen,
werd de vloer hier massief uitgevoerd (pons!).
Dit betekende plaatselijk een verhoging van het eigen
gewicht.
De geringe excentriciteit van deze extra belasting
t.o.v. de ondersteuningen betekende slechts een geringe
toename van de momentensom.
Tevens werd de

~loer bij de kolommen tweemaal stijver

dan de casettenvloer in de veldmiddens.
Dit leverde een reduktie op van de veldmomenten, waardoor een aanzienlijke besparing op positieve wapening
bereikt werd.
De hierdoor ontstane grotere negatieve momenten bij
de kolommen traden hoofdzakelijk over eea klein vloeroppervlal..: op.
2

Voor alle kolommen over een vloeroppervlak van 2,5x2,5 m •
Een kwantitatieve analyse van dit verschijnsel werd
deel III van het afstudeerverslag besproken.

in

,
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De hoekoplossing.
Een oplossing voor de bouwstruktuur in de hoek werd
gevonden door het over elkaar leggen van de konstruktieve rasters van de t~ee vleugels.
Voor het vinden van een juiste v~riant-oplossing zou
voldaan moeten worden aan een aantal gestelde randvoorwaarden.
1) - Het patroon van casetten op een modulaire
2

maat van 1,20 x 1,20 m

moest ongestoord de

hoek omgaan.
2) -

De vloeroverspannineen zouden niet groter moeten
zijn dan de overspanningen in de rest van het
gebouw.

3) - De gebouw-entree lag in de binnenhoek up de
begane grond {straat-nivo).
Het diagonale binnenkomen zou zonder obstakels
in de vorm van konstruktieve elementen, kolommen
en stabiliteitselementen, voortgezet moeten worden
~neen doorgang naar de studentenadministratie.
Dit betekende, dat er op de diagonale symmetrieas geen kolommen mochten staan.
Het zelfde gold voor de verbinding kantine/ raadszaal op H-nivo.

4) - De gebouwdiepte mocht op de diagonaal voor de
hoger gelegen verdiepingen niet al te groot worden.
Er zouden anders te donkere plekken ontstaan in
het ganggebied.

5) - In de hoekoplossing moesten een trappenhuis en
een liftschacht worden geplaatst.
De bereikbaarheid van deze stijgpunten was dan voor
de verdiepingen optimaal.
Do afstand van de gebouw-entree tot trappen en
liften kon minimaal zijn.

De uiteindelijk gekozen oplossing voor dit probleem
wordt gegeven in fig •.

4.6.

Hierin wordt een overzicht gegeven van de totaalstruktuur.
In de konstruktieve struktuur kon de stabiliteitsvoorziening gemakkelijk worden ingepast.
Er is voor de stabiliteit gekozen voor in dwarsrichting geplaatste schijven.
De dwarsstabiliteit van ~én vleugel is tevens de langsstabiliteit van de andere vleugel.
Er is dan in konstruktieve zin duidelijk sprake van

één gebouw.
Dit strookt met de uit stedebouwkundige achtergronden
geformuleerde eenheids-eis.
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Totaal-struktuur.
Geen kolommen op symmetrie-as.
Aankoppelen van de raadszaal goed mogelijk.
Trappen en liften zeer goed bereikbaar.
Nadeel: afschuining van de vloer vraagt
speciale randoplossing.
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Krimp.
Op de diagonaal is het gebouw door de onderling loodrecht op elkaar geplaatste schijven plaatsvast.
De optredende krimp zal het sterkst merkbaar zijn aan
de vleugeluiteinden.
De vrije krimplengte bedraagt 40 meter.
We zitten dus aan de grens van het toelaatbare.
Het risico van scheurvorming door uitdrogingskrimp
(het ergst bij ingebruikneming van het gebouw) kan
verkleind worden door toepassing van een open stortvoeg.
Deze aanbrengen in het midden van de vleugels.
De direkt optredende krimp kan dan vrij plaatsvinden.
Na uitwerking van deze lengteverkorting de-voeg
dichten.
Voor scheurvorming door overmatige krimp in het gebruiksstadium hoeft dan niet meer gevreesd te worden.
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Het ontwerp van de haadszaal.
Een concentrische opstelling van de hogeschoolraadsvergadering vormde het uitgangspunt voor het
ontwerp van de Raadszaal.
Rondom de gekozen opstelling werd een ringvormige
loopruimte gelegd, met daarin opgenomen twee tegenover elkaar liggende publieksplekken.
Oak de zaal-entree's, twee in totaal, werden in dit
gebied gelegd.
De toegangsdeuren gaven een d~rekte toegang tot dit
loopgebied en maakten een niet storend komen en gaan
van bezoekers mogelijk.
De plaats van de voorzitter van de vergadering werd

z6 gekozen, dat er aan hem een goed overzicht over
vergaderine, publiek en zaaltoegang geboden kon worden.
Het verschil tussen vergader- en loopgebied kon in de
doorsnede met een variabele ruimte-hoogte benadrukt
worden.
Boven de vergadering ·werd een koepeldak geconstrueerd,
met in het midden een daklicht;
Door deze natuurlijke vorm van verlichting zou het
gebruik van kunstlicht niet meer noodzakelijk hoeven
zijn.
Het dak boven het loopgebied werd opzettelijk lo 9·gehouden van de koepel, waardoor de funktionele verschillen tussen vergader- en publieke ruimt~ benadrukt werden.
Ook werd hierdoor nog een extra daglichttoetreding
mogelijk gemaakt.
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P.lattee:rond Haadszaal op 11,80 + Peil.
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Doorsnede over gebouw-diagonaal.
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De ruimtescheiding tussen de vergadering en de
kantine werd cevormd door een luchtkanaalscha,cht.
Hiermede konden architektonische en klimatisering-stechnische aspekten met elkaar verenigd worden.
De binnen.kolommen die een onderdeel vormden van de
stabiliteitsvoorziening, droegen bij tot afbakening
van publieke ruimte en vergaderruimte.
Het was noodzakelijk, de binnenkolommen buigstijf
te verbinden met zeer stijve liggers in het dakvlak
op 8,00 + Peil
Toepassen van een materiaal-ekonomisch raatliggerprofiel maakte het mogelijk, lucht in to blazen door
de sparingen in het liggerlijf.
Samenwerking met het windverband in dit dakvlak,
leverde een stalen tafelkonstruktie op, die in staat
bleek te zijn, de stabiliteit van de Raadszaal vanaf

4,80 + Peil te verzekeren.
De concentriciteit van het vergadergebeuren en het
daaromheen gelegde ringvormige -loopgebied leidde tot
de keuze van een in principe achtkantige vorm.
Konstruktief werd dit vertaald in een radiale en
tangentiale struktuur.
Dit'harde geometrische gegeven bleek nauwelijks aantastbaar voor het realiseren van uitzonderingen in de
struktuur.
Het konstrueren van een bredere zone in het ringvormige loopgebiecl was alleen mogelijk, door gebruik
te maken van de hoge stijfheid van de gevelkonstruktie~

-61-

Toepassinc; van een glasstrook rondom bracht een
horizontaliteit in de gevels, dat een uit esthetisch
oogpunt gunstig e:f:fekt was.
De glas strook ,verd juist op die hoogte aangebracht,
waarop geen hinderlijke silhouet-vorming op kon treden.
Het reeds genoemde horizontaliteits-e:f:fekt werd nog
eens versterkt door een stenen wal op begane grond,
die de studentenadministratie omsluit.
In vertikale zin kon zo een betere maatverdeling
gevonden worden.
De konstruktieve uitwerking werd verder in Deel II
van het a:fstudeerverslag besproken.
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