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prefacio

Montanas y musica, van expo paviljoen naar conservalorium.
Bergen , muziek en archilecluur. Deze drie onderwerpen komen in dil verslag van mijn afsludeerprojecl bij elkaar.
Hel startpunl van hel afsludeerprojecl was hel antwerp voor een paviljoen voor de expo 2008 in Zaragoza. Gaandeweg
ontwikkelde de opdracht zich en kreeg hel paviljoen na afloop van de expo de functie als conservatorium. Dit maakte het
afsluderen lot een nog veel omvangrijker en complexer project.
Het heeft dan ook watlanger geduurd dan de tijd die er nominaal voor een afsludeerproject staat en deze periode is niet
geheel rimpelloos verlopen. Het afstuderen zeit heeft in die tijd in zekere zin haasl mythische proporties aangenomen.
Uiteindelijk heeft het afstuderen wei geresulteerd in een project waar ik trots op ben.
Een aantal jaar geleden heb ik voor het eerst een wandeltrektocht door de bergen gemaakt. Hoewel ik eerder in de bergen
was geweesl, was deze ervaring zo intens dat ik sindsdien besmet ben met het bergvirus en liever vandaag dan morgen
mijn wandelschoenen aantrek om de bergen in te trekken. Berglandschappen zijn me de laatste jaren steeds meer gaan
fascineren. Naast berglandschappen kan oak muziek bij mij sterke emoties opwekken . lntuHief voelde ik aan dat er een
diepere relatie moest bestaan tussen bergen en muziek.
Dit verslag laat zien hoe de thema's bergen en muziek, en de expo en het conservatorium met elkaar verbonden zijn en hoe
dit heeft geresulleerd in mijn eindonlwerp.
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introducci6n

Er lijken op het eerste gezicht weinig overeenkomsten te zijn tussen bergen en muziek. Bergen zijn imposante massa's
opgestuwd gesteente, die op de schaal van een mensenleven onveranderlijk lijken. Bergen zijn tastbaar en altijd aanwezig.
Muziek daarentegen heel! iets vluchtigs, omdat het slechts gedurende de uitvoering bestaat. Haar tijdelijkheid staat in schril
contrast met de inertie van bergen. Waarom dan bergen en muziek?
De oorspronkelijke doelstelling van het alstudeeratelier waar ik deel van uitmaakte was het ontwerpen van veertien expo
paviljoens voor de wereldtentoonstelling 2008 in Zaragoza. Elk van deze paviljoens kreeg een eigen thema. Voor mijn
paviljoen koos ik voor het thema bergen. Tijdens onderzoek door het atelier naar de expo in Zaragoza vond er een verschuiving
van de opdracht plaats en kwam het zwaartepunt meer bij de post-expo lase te liggen. De permanente lunctie van het
gebouw na alloop van de expo werd belangrijker dan de tijdelijke lunctie van het gebouw tijdens de expo, waardoor het
oorspronkelijke plan om een expo paviljoen te ontwerpen op de achtergrond raakte. Voor de post-expo lase koos ik voor een
lunctie als conservatorium. De uiteindelijke rot als muziekgebouw werd in mijn individuele opdracht steeds belangrijker.
De ondertitel 'van expo paviljoen naar conservatorium' heel! daarom een tweeledige betekenis. Enerzijds geeft het de
opeenvolging van luncties van het gebouw aan: na alloop van de expo wordt het paviljoen een conservatorium. Anderzijds
impliceert het de verschuiving in de opdracht die gaandeweg het proces heel! plaatsgevonden: de verschuiving van het
accent van expo paviljoen naar conservatorium.
Hoe kunnen in een gebouw de twee opeenvolgende luncties, van expo paviljoen met als thema bergen enerzijds en van
conservatorium anderzijds, verenigd worden? Oil is de vraagstelling die ten grondslag ligt aan dit alstudeerverslag.
Vooralgaand aan het eigenlijke alstudeerproject hebben we binnen het atelier gewerkt aan een on twerp van een paviljoen voor
de Serpentine Gallery. Dit vormt het eerste hooldstuk van dit verslag. Om een antwoord te kunnen geven op bovenstaande
vraagstelling plaats ik vervolgens mijn uiteindelijke alstudeerproject in een bredere context.
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Eerst bespreek ik de wereldtentoonstelling in het algemeen en de expo in Zaragoza van 2008 in het bijzonder. Als atelier
hebben we voor het expo terrein een nieuw masterplan ontworpen, dat ik aansluitend zal behandelen.
In de rest van het verslag komt mijn individuele opdracht aan bod. lk begin met het beschrijven van de thema's bergen
en muziek en hun onderlinge samenhang . Omdat perceptie van architectuur tevens een wezenlijke rol speelt, komt dit
onderwerp vervolgens aan bod. Daarna bespreek ik hoe de verschillende concepten architectonisch zijn uitgewerkt en hoe
de verschillende rollen als expo paviljoen en als conservatorium in een gebouw zijn verenigd. lk sluit dit verslag af met een
nabeschouwing en een dankwoord.

pabell6n

Barcelona paviljoen
Ludwig Mies van der Rohe

het paviljoen

Paviljoens hebben een groat aandeel in de belangrijke bouwwerken van de twintigste eeuw, vele zijn iconen geworden van
de moderne architectuur. Beroemde paviljoens zijn opgeslagen in ons collectieve geheugen, zoals het Barcelona-paviljoen
van Mies van der Rohe (1929), het Philips-paviljoen van Le Corbusier (1958) of het gestapelde landschap van MVRDV voor
de expo van 2000 in Hannover.
Deze paviljoens zijn stuk voor stuk manifesten van inspiratie en innovatie. Het paviljoen is de plek waar architectuur zich
mag uitleven, waar de bouwkunde kunst kan worden die voor iedereen toegankelijk is. Ondanks hun toegankelijkheid zijn
paviljoens omhuld met mysterie. Oat komi omdat ze meestal maar kort bestaan. Na afbraak van de soms geruchtmakende
gebouwtjes blijfl er niel meer over dan enkele tekeningen, toto's, herinneringen en onze eigen fantasie. loch zijn paviljoens
in wezen onbelangrijk: men passeert er, verblijft er niet. De eisen aan programma, comfort en permanentie zijn minimaal.
Op zichzelf heel! het paviljoen geen betekenis, maar vormt het een verwijzing. Oorspronkelijk verwees het als bijgebouwtje
naar het grate moedergebouw, maar met de tijd werd de verwijzing abstracter: het paviljoen werd symbool voor grate
begrippen als kunst. nationaliteit, ideologie en technologie. Om die symboolfunctie te vervullen, word! alles uit de kast
gehaald in vorm, ruimte en materiaal: alles kan (en alles moet). De middelen zijn meestal gering: eenvoudige constructie,
transparanle huid, open ruimle, heldere route. Daarmee vervagen de fysieke en visuele grenzen tussen binnen en builen,
zodat hel paviljoen uilermate geschikl is om te passeren, niel om te verbli jven. Je word! er niel meer dan een bezoeker. Maar
ook hel paviljoen zeit aardl meestal niet. Niel voor niels slam! hel woord paviljoen at van hel Lalijnse papilio wat vlinder
belekent hel slrijkt maar lijdelijk neer.
Maar al is zijn bestaan efemeer, de icoonfunclie is eeuwig. Als singulier object heefl hel de potentie meer te zijn dan een
gebouw. Paviljoens blijven een platform om uildrukking te geven aan een grolere boodschap. Een uitnodiging lot beleving,
participatie en kritiek. rsr

serpentine gallery

De Serpentine Gallery, in Kensington Garden te Londen, bestaat doorgaans uit vier expositieruimten die gevestigd zijn in een
theehuis uit 1934. In de zomer fungeert het grasveld met daarop ieder jaar een ander paviljoen als vijfde, multifunctionele

serpentine paviltoen 2006,
Rem Koolhaas en Cecil Balmond

ruimte. Elk jaar wordt het paviljoen ontworpen door een gerenommeerde architect.
Het eerste paviljoen werd ontworpen door Zaha Hadid ter gelegenheid van Serpentine's dertigste verjaardag in 2000.
Oorspronkelijk was het bedoeld als een driedaags evenement, maar Chris Smith - de toenmalige minister van cultuur,
media en sport - waardeerde Hadid's ontwerp zozeer dat hij het paviljoen een Ianger Ieven gunde. Het paviljoen kon
hierdoor gedurende de zomermaanden blijven staan. Daarmee was de traditie van het jaarlijkse zomerpaviljoen geboren.
In 2001 volgde Daniel Libeskind met 'eighteen turns', dat door de London Observer benoemd werd tot een van de top-lien
gebouwen van 2001. In 2002 ontwierp Toyo Ito het paviljoen, gevolgd door Oscar Niemeyer in 2003. Het radicale ontwerp
van MVRDV voor 2004 is wegens technische problemen en het nogal grote financiele plaatje (nog) niet gerealiseerd. In de
zomer van 2005 stond het paviljoen van Alvaro Siza en Eduardo Souto de Moura op het grasveld voor de gal erie en in 2006
was dat het kosmisch ei van Rem Koolhaas en Cecil Balmond. Het meest recente serpentine paviljoen is ontworpen door
kunstenaar Olafur Eliasson en architect Kjetil Thorsen.
Het jaarlijkse paviljoen heeft tot doe I de hedendaagse architectuur te promoten. Julia Peyton-Jones, directeur van Serpentine
Gallery zegt hierover: "Waarom we dit doen? De reden is dat we denken dat dit de enige manier is waarop we mensen de
beste hedendaagse architectuur kunnen Iaten zien. De enige manier waarop we architectuur echt duidelijk kunnen maken
is de manier waarop we kunst tentoonstellen." Voor het ontwerp van het paviljoen worden aileen internationaal befaamde
architecten gevraagd die op het moment van uitnodigen nog geen project in het Verenigd Koninkrijk hebben voltooid, om
zo hun werk bij het Engelse publiek te introduceren.
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De weerstand tegen hedendaagse architectuur heeft een parallel met de weerstand tegen moderne kunst. Om dat te
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doorbreken heeft Serpentine het paviljoen. lets dat behapbaar is, iets tijdelijks, iets dat in het geheugen blijft hang en, maar
fysiek weer verdwijnt. Het is niet intimiderend, het functioneert als een cafe, en als men sen het niet mooi vinden, is het geen
probleem, want ze weten dater volgend jaar iets anders zal zijn.
Peyton-Jones: "Het is onze intentie om door middel van het paviljoen mensen een idee te geven van de buitengewone
rijkdom van de hedendaagse architectuur en ze de mogelijkheid te geven projecten te vergelijken welke ze persoonlijk
hebben ervaren, om ze te betrekken bij de dialoog."
Architectuurexposities hebben meestal niet zoveel van doen met de werkelijkheid van architectuur. Je hebt enige
achtergrondkennis nodig om tekeningen, computerrenderings, toto's en maquettes, die de exposities meestal vorm geven,
te kunnen lezen. Aileen een gespecialiseerd publiek heeft deze kennis. Serpentine Gallery wil juist 66k dat andere publiek
bereiken. Om werkelijk gewaardeerd te worden moet architectuur vanuit de eerste hand ervaren worden. De ruimte moet
worden gevoeld, kleuren gezien, contact met texturen moet worden gemaakt. In een gebouw zijn, het voelen en de ruimte in
je opnemen, is de enige manier om echt te begrijpen of het kan werken.
Het cafe is een belangrijke functie van het paviljoen, omdat het de bezoekers een reden geeft om, zonder schroom, enige
tijd in de ruimte door te brengen.
Op deze manier bekruipt de architectuur ze, en zonder dat ze zich dat realiseren ervaren ze, misschien wei onbewust,
fantastische voorbeelden van een van de vooraanstaande architecten van vandaag.

serpentine paviljoen 2007,
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veranderend perspecti ef

Veranderend perspectief fungeert als intermediair tussen de gebruiker, activiteiten en omgeving. Het samenbrengen van
mensen, en van mensen en kunst neemt hier een belangrijke plaats in.
Het paviljoen is opgebouwd uit vijf verplaatsbare elementen, waarvan de binnenafwerking glad, glanzend en wit is. De
buitenzijden zijn bekleed met cortenstaal.
Door de verschillende configuraties wisselt de relatie tussen de elementen, verandert de functie van het paviljoen en
ontstaat er samenspel met de omgeving. Doordat traditionele begrippen als ramen en deuren, plaatsgebondenheid en
functies van meubels vervagen, vervaagt de grens tussen binnen en buiten: buiten lijkt binnen te zijn, binnen lijkt buiten te
zijn. Aileen in de gesloten stand is de scheiding tussen binnen en buiten eenduidig.
De positie van de waarnemer en de configuratie zorgen voor een steeds andere kijk op het paviljoen en de omgeving.
Gesloten of open, fragment of totaalbeeld. De kaders, die in verschillende standen ontstaan, maken de omgeving, gebruiker,
en het paviljoen zelf tot decor.

script
Er zijn een vijftal scenario's. Hiermee kan een keuze worden gemaakt voor een bij de functie gewenste opstelling. Hoewel
aan een scenario een bepaalde functie is gekoppeld, staat die functie niet per delinitie vast. Het is uiteindelijk de gebruiker
die de lunctie bepaald.
Het script geeft de mogelijkheid te kiezen voor een scenario, waarna het script een configu ratie genereert die aan algemene
en voor het scenario specifieke voorwaarden voldoet.
De elementen bewegen in de y-richting op een grid van 2.4m. Om naast elkaar gelegen elementen elkaar in elk geval te
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Iaten raken is de relatieve verplaatsing ten op zichte van het vorige element maximaal vier stappen. De absolute verplaatsing
BOVEN

serpentine pavilioen bij avond
mogeliike conliguraties

ten opzichte van de gesloten configuratie is maximaal twee stappen. Het grid, de relatieve en de absolute verplaatsingen zijn
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variabelen die eenvoudig kunnen worden aangepast.

ONDER

veranderend perspectief
de functies van meubels vervagen

Als de gegenereerde contiguratie niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, genereert het script een nieuwe configuratie
binnen het gekozen scenario. Is de gebruiker wei tevreden dan kan de computer het bewegen van de elementen aansturen.
Het script is hiermee het communicatiemiddel tussen de wens van de gebruiker en de configuratie van het paviljoen.
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zaragoza

wereldtentoonstell ing

Wereldtentoonstellingen en vernieuwende architectuur zijn al meer dan 150 jaar on losmakelijk met elkaar verbonden. Het
tijdelijke karakter van deze tentoonstellingen en het daaraan verbonden prestige gal architecten aile vrijheid om bijzondere
en vaak spectaculaire gebouwen te ontwerpen. Beroemde voorbeelden van gebouwen die nog steeds bestaan, ondanks
het oorspronkelijke tijdelijke uitgangspunt, zijn de Eilfeltoren (Parijs 1889), het Atomium (Brussel1958) en de Unisphere
(New York 1964). Veel paviljoens zijn echter na alloop van een wereldtentoonstelling gesloopt of verloren gegaan en aileen
nog op oude tekeningen, foto's en in originele brochures terug te vi nden. Een aantal paviljoens hebben een dusdanige
indruk achtergelaten dat ze in ons collectieve geheugen zijn opgeslagen en zijn uitgegroeid tot iconen. Enke le daarvan
zijn of worden inmiddels gereconstrueerd. Zo zijn er ideeen om het Philipspaviljoen van Le Corbusier (Brussel, 1958) te
herbouwen op het herontwikkelingsgebied en oud Philipscampus Strijp-S in Eindhoven.
Technische en industriele vooruitgang kenmerkten de 19de eeuw in Europa. In Frankrijk werden al vanal het beg in van de
eeuw grote nationale tentoonstellingen georganiseerd De bevordering van de handel en het tonen van nieuwe producten
en ontwikkelingen in de nijverheid en industrie waren de belangrijkste thema's op deze tentoonstellingen. De exposities
duurden rond 1800 slechts enkele dagen, maar werden al snel verlengd naar een periode van twee maanden in 1823 om de
bezoekers voldoende tijd te geven om de talloze producten goed te bekijken en vergelijken. De exposities werden eerst nog
in bestaande gebouwen gehouden, maar vanal 1834 werden er tijdelijke expositiegebouwen neergezet zodat de inrichting
beter kon worden algestemd op de tentoongestelde producten .
Gaandeweg kreeg de handel een steeds internationaler karakter. Het karakter van de tentoonstellingen volgt deze trend en
in 1851 werd de eerste internationale Wereldtentoonstelling gehouden in Hyde Park in Londen. Deze werd gehuisvest in het
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speciaal hiervoor door Joseph Paxton ontworpen Crystal Palace. De doelstellingen van deze 'Great Exhibition' waren vee!
ruimer dan die van de eerdere nationale tentoonstellingen. Allereerst zouden de internationale handelsbetrekkingen worden
verbeterd en daarmee de grenzen voor vrije handel worden geopend. Daarnaast wi lde Engeland haar eigen industriele
positie versterken. Maar waar de nationale tentoonstellingen met name door mensen uit de industrie zelf bezocht werden,
probeerde de organisatie van deze en latere Wereldtentoonstellingen ook het algemene publiek te bereiken. De expositie
krijgt een modern en cultureel karakter en de tentoongestelde producten moesten bij voorkeur karakteristiek zijn voor het
land of ptaats van herkomst. Voor de groots opgezette exposities moesten enorme gebouwen en hallen worden neergezet.
Er werden vee! nieuwe materialen gebruikt, zoals glas, ijzer en later het sterkere staal, die grote overspanningen en een
snelle constructie mogelijk maakten. De Wereldtentoonstellingen werden hierdoor een soort groots opgezette musea en de
bezoekersaantallen groeiden enorm. In het revolutionaire gebouw van Joseph Paxton kwamen zes miljoen bezoekers uit aile
lagen van de bevolking kijken naar de producten die daar door 17.000 deelnemers, alkomstig uit de hele wereld, bij elkaar
waren gebracht. Voor vee! mensen vormde het bezoek van deze tentoonstellingen de eerste kennismaking met uitvindingen
zoals de lift, telefoon en televisie.
De betrokken steden moesten behoorlijk investeren in de organisatie vanzo'ngroots evenement, met name in de infrastructuur
en de publieke ruimte. Na alloop van het evenement bleven deze voorzieningen echter bestaan en bleken ook op de langere
termijn gunstig te zijn. De steden Chicago, Parijs en Montreal hebben de aanleg van hun metro systeem rechtstreeks te
danken aan de Wereldtentoonstellingen die er plaats vonden. Hoewel de investeringen vaak groter waren dan de directe
opbrengsten van de wereldtentoonstelling, maakten de lange termijn effecten op de stad de hoge investeringen wei waard.
Doordat de handel steeds verder internationaliseerde, en deze minder alhankelijk werd van de Wereldtentoonstellingen,
veranderde het karakter van de Expo's gaandeweg in een meer cultureel dan industrieel evenement. Rond de
eeuwwisseling eiste naast de technische vernuften van de wetenschap ook de moderne kunst een plaats op. Zo konden
bezoekers de meesterwerken van Renoir, Monet of Rodin bewonderen. De Franse overheid, organisator van een groot
aantal wereldtentoonstellingen, zag in de expo een ideaal propagandamiddel om de nationale identiteit te versterken. Om
een groter publiek aan te spreken zou de boodschap van arbeid, techniek en producten verpakt moeten worden op een

cryslal palace
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attractieve en vermakende wijze. Enerzijds werd een technische uitleg gegeven over de eigenschappen van producten en
verschillende industriele ontwikkelingen, anderzijds werd een lovend verhaat gehouden over de integratie van machines in
het productieproces en werd een ode gebracht aan de arbeid . De exposities waren meer en meer gericht op het zichtbaar
maken van de nieuwe mogetijkheden van techniek in de maatschappij. De ideologie van deze tentoonstellingen kenmerkte
zich door het geloof in wereldvrede door de vooruitgang in techniek en het propageren van vrije wereldhandel. Voor het
eerst was er oak een Rue de Nation aanwezig, waar de verschillende deelnemende Ianden een stukje van het dagelijks
Ieven en tradities konden presenteren. Het belangrijkste doel voor Frankrijk was echter om de politiek te promoten en het
zelfvertrouwen van de Fransen te vergroten . In 1931 werd in Pari js het Bureau International des Expositions (BIE) opgericht.
Deze organisatie bepaalde de data en locaties voor de in de toekomst te houden tentoonstellingen en stelde eisen aan de
invulling van deze tentoonstellingen door de nationale en lokale organisaties.
Vanaf het begin van de 20ste eeuw kreeg de arc'hitectuur een steeds prominentere rol , doordat de presentatie naar buiten
toe belangrijker werd . Nieuwe architectuurstijlen kwamen tot ontwikkeling en werden aan de wereld getoond. De gebouwen
dienden niet Ianger aileen als tentoonstellingsruimte en de enorme hallen verdwenen. De nationale identiteit werd steeds
belangrijker en de tentoonstellingen werden opgezet random kleinschalige landenpaviljoens. Deze paviljoens vormden het
"visitekaartje" van een land en hadden vaak een prestigieus karakter. Op de wereldtentoonstelling in 1937 in Parijs, die in
het teken stand van politieke vrede, maar waar het nazisme salonfahig werd gemaakt, resulteerde dat tot een bizarre situatie
waarbij het Russische tegenover het Duitse paviljoen stand. Tegelijkertijd was in het Spaanse paviljoen Picasso's Guernica
te zien, een vooraankondiging van de revolutionaire vernietigingskracht in een door ideologieen gedreven wereldoorlog.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog rich! de wereldtentoonstelling zich niet meer op de professional maar aileen nag op de
consument uit aile lagen van de bevolking. De beurskrach van 1929 en de daarop volgende Grote Depressie had wereldwijd
catastrofale gevolgen op financieel en sociaal gebied . Aan de hand van de expo van 1939 in New York wit men Iaten zien
hoe deze problemen overwonnen kunnen worden. Er wordt een droombeeld geschetst van een nieuwe samenleving in een
nieuwe stad. De eenheid die men hierin tot uitdrukking wilde Iaten komen , is maar deels tot zijn recht gekomen, aangezien
veel van de deelnemende Ianden zich afzonderlijk wilde profileren. Er vinden een aantal veranderingen plaats in de opzet van
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de wereldtentoonstelling. De tentoonstelling wordt gezien als een linancii:ile impuls voor de stad en wordt niet Ianger meer

unisphere
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door de overheid georganiseerd, maar door bedrijven en commerciele parijen. Om zowel de commerciele als de ideele
belangen te behartigen worden er comites opgericht. Het industriele karakter verschuilt van zware naar de Iichte industrie,
waarbinnen de aandacht wordt verlegd van goederen naar service. Dopr gebrulk van vee I visuele communicatie wordt op een
relatiel eenvoudige wijze informatie verstrekt aan de consument. De (visuele) publiciteit rondom de wereldtentoonstelling
neemt toe om meer mensen te trekken. Het evenement wordt groter van opzet en lijkt steeds meer op een attractiepark.
In 1958 werd de draad van de wereldtentoonstellingen weer opgepakt na de Tweede Wereldoorlog. De Expo '58 in Brussel
stond symbool voor de democratische wil om de vrede tussen de naties in stand te houden , voor het geloof in de technische
vooruitgang (ook al werd dat overschaduwd door de angst voor de atoombom) en voor een optimistische kijk op de
toekomst van de moderniteit, die de mensen een beter Ieven moest geven. De aandacht richtte zich meer op de fascinatie
voor de wetenschap en er werd minder aandacht geschonken aan de technische details van de tentoongestelde producten.
In de jaren vijltig drong ook het beset door dat de technische vooruitgang niet aileen zaligmakend was, maar ook nadelige
effecten kon hebben. Maar de technische ontwikkeling bleef centraal staan op de wereldtentoonstelling , zoals in 1962 in
Seattle, waar de ontwikkeling van de ruimtevaart gepromoot werd . Nieuwe vormen van communicatie werden ingezet om
de bezoekers te prikkelen en geinteresseerd te houden. Beeldvorming werd belangrijker dan het vergaren van technische
kennis. Ook de boodschap veranderde. Er kwam meer aandacht voor wereldwijde problematiek en ontwikkeling .
De wereldtentoonstelling van 1970 in Osaka was een opening naar de Aziatische wereld voor het westen. Naast aspecten
als culturele ontmoetingen, verzoening met de technologie en het uitdragen van een visie over de toekomst, had Japan haar
eigen reden om de expo te organiseren. Na de Tweede Wereldoorlog was Japan in diskrediet gebracht en ze wilde graag
haar imago herstellen. Niet aileen naar het buitenland toe, maar ook naar de inwoners zelf. Japan wilde demonstreren over
genoeg kennis te beschikken om zich als een belangrijke speler op de markt van technologische vooruitgang te kunnen
profileren. De expo een uitgelezen kans de nationale economie te stimuleren en een versnelde stedelijke vernieuwing in
gang te zetten. Door de toenemende globalisatie nam de interesse van bedrijven voor de Wereldtentoonstellingen at en werd
de nationale profilering steeds belangrijker.
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Nederlands paviljoen, MVRDV
expo Hannover 2000,
vier jaar laler

De laatste 20 jaar brachten een verdere verschuiving In de ideologie van de Expo 's. Wereldomvattende thema's zoals
milieuproblematiek en globalisering namen een steeds belangrijkere plaats in . De mod erne vormen van massacommunicatie
verkleinden de verschillen tussen Ianden en het verschaffen van informatie werd in belangrijke mate overgenomen door nieuwe
media zoals internet. De globalisatie, een van de ontstaansredenen van de wereldtentoonstelling, had de bestaansreden
van de huidige tentoonstellingen ingehaald. Exposities werden ook niet meer gehouden om nieuwe uitvindingen te Iaten
zien. De steden (Sevilla 1992 en Hannover 2000) en Ianden die de laatste Wereldtentoonstellingen organiseerden leken
dit vooral om regionale redenen te doen. De ontwikkelingen in de infrastructuur en de wereldwijde belangstelling leken de
belangrijkste drijfveer, omdat deze de locale economie een belangrijke impuls geven. Het op de kaart zetten van een regio
lijkt daarmee de belangrijkste motivatie te zijn geworden om een Wereldtentoonstelling te organiseren.
He! karakter van de wereldtentoonstellingen en de beweegredenen om de wereldtentoonstellingen te organiseren zijn in de
afgelopen 150 jaar sterk veranderd. Er heeft een accentverschuiving plaatsgevonden van industrialisatie via consumptie naar
informatie en imaginatie. De architectuur en de identiteit van de deelnemende Ianden kregen een steeds prominentere rol.
Veel van de voortgebracht paviljoens hebben een belangrijk aandeel gehad in de architectuurgeschiedenis. City-branding
is pas in de laatste decennia de belangrijkste reden geworden om de expo te organiseren , maar sinds het ontstaan van de
wereldtentoonstelling hebben de organiserende steden hier hun voordeel uit gehaald .
De expo in Zaragoza vormt op een ander vlak een kentering in het karakter van de wereldtentoonstellingen. Namelijk in de
tijdelijkheid van de paviljoens. Het idee om het expo-terrein na de wereldtentoonstelling een herbestemming te geven is
niet nieuw. Lissabon en Sevilla zijn hier goede voorbeelden van. Hannover had ook een visie voor het nagebruik, maar geen
daadwerkelijk goed uitgewerkt plan, waarin de expo-paviljoens een rot konden spelen. Het gevolg is dat het Nederlandse
paviljoen, een van hoofdattracties tijdens de expo, aan zijn lot overgelaten is en een trieste aanblik geeft. Echte tijdelijkheid
was hier beter op zijn plaats geweest. Het gedegen plan van Zaragoza om het expo-terrein op relatief eenvoudige wijze
te herbestemmen, is misschien wei de doorslaggevende reden geweest om Zaragoza de expo 2008 toe te kennen. De
ontwerpopgave krijgt hiermee wei een extra dimensie. De tweeledigheid leidt tot uitdagingen , maar ook tot beperkingen.
Er zal een balans gevonden moeten worden tussen de vernieuwende en spectaculaire paviljoenarchitectuur en de eisen in
termen van functioneren, programma en ruimtelijkheid die de post-expo lunctie stelt.

aragon

Tussen Navarra en Catalunya, in de omgeving van de stad Jaca, ontstond in 824 het graafschap Aragon, genoemd naar
een zijrivier van de Ebro. Na de verovering van Zaragoza op de Almoraviden in 1118, met hulp van Catalunya, groeide het
koninkrijk uit tot een machtige staat. De samenvoeging met Catalunya bezorgde Aragon goede strijdkrachten, te land maar
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in 1469 leidde tot de feitelijke vereniging van Spanje, waarna de aandacht van zeevarend Europa meer op de Ailantische
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wateren werd gericht. Het tijdperk van de grate ontdekkingsreizen brak aan. Het koninkrijk Aragon bleef na de unie nog

(

vooral ter zee. Het koninkrijk wist een groat dee/ van Oost-Spanje en Napels, Sicilie en Sardinie in te lijven, en zelfs het
vorstendom Athene werd schatplichtig gemaakt. Het huwelijk van koning Ferdinand II van Aragon met Isabella van Castilie

slechts in naam bestaan. Tijdens de Spaanse Successieoorlog, in 1707, werd het koninkrijk opgeheven.
De autonome regia Aragon wordt gevormd door de provincies Huesca, Zaragoza en Teruel. Het huidige Aragon heeft een
oppervlakte van zo'n 48.000 km2, ongeveer even groat als het voormalige koninkrijk Aragon toen het zich in de 12e eeuw met
Catalunya verenigde. Het inwonertal van dit tamelijk uitgestrekte gebied bedraagt ruim 1,2 miljoen; de bevolkingsdichtheid
varieert per provincie van 12 tot 44 inwoners per km2. Oat wijst er al op dat de 'aragoneses' wonen in een gebied waar de
leefomstandigheden verre van ideaal zijn.
Aragon toont een ongelooflijke diversiteit: grimmige, met sneeuw bedekte tappen van de Pyreneeen in het noorden, rijke,
groene valleien, desolate sierra's en droge vlakten die door/open tot in de meseta (Spaanse Hoogvlakte).
Alto Aragon, dat bestaat uit de centrale Pyreneeen en de droge voorgebergten, is het woongebied van de 'baturro, de
keuterboer die zijn inkomen put uit fruitteelt, schapenfokkerij en de karige opbrengst van wat landbouw. De Aragonese
boer, met zijn blond haar, blauwe ogen en een Iichte huid herinnert er aan dat Kellen en Visigoten hier hun sporen hebben
gelaten. Het dialect wat hij spreekt mag worden beschouwd als een restant van het inmiddels weer in de belangstelling
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38 1

staande Aragonees van we leer.
De levensomstandigheden in Baja Aragon zijn nag ongunstiger dan in de Pyreneeen. Het is een dar en droog
steppeachtige gebied met een karige vegetatie en waar met irrigatie met moeite landbouwgronden worden gecreeerd.
Door het ontbreken van gunstige voorwaarden voor een agrarisch bestaan kon zich langs de Ebro wei een florerende
industrie ontwikkelen. Vooral de streek tussen Zaragoza en Lleida is door de moeilijke omstandigheden de laatste
decennia meer en meer ontvolkt, dit ten gunste van Zaragoza.

zaragoza

Zaragoza is sinds de 12de eeuw de hoofdstad van Arag6n. Aan haar geschiedenis heeft ze de titel van 'stad van de vier

Basilica de Nueslra Senora de Pilar

culturen' te danken.
De lberische nederzetting Salduba, gelegen aan de samenvloeiing van de Ebro en de Gallego, kwam in 25 v. Chr. onder
Romeinse heerschappij en kreeg de naam Caesaraugusta. In het jaar 40 verscheen de Heilige Maagd aan de apastel Jacobus.
Naar aanleiding hiervan stichtte de apostel een Mariakapel, waarin de marmeren pilaar (Pilar) die met de verschijning in
verband werd gebracht, kwam te staan. Samen met Santiago de Compostela behoorde de stad tot de grate internationale
pelgrimsoorden. De kapel is vervangen door de Basilica de Nuestra Senora de Pilar, waar gelovigen uit Spanje en LatijnsAmerika vandaag de dag nog steeds naar toe komen.
Na de val van het Romeinse Rijk kwam de stad onder heerschappij van de Visigoten te staan.
In 712 werd de stad door de Moren veroverd, dier er vier eeuwen zouden blijven . De naam van de stad werd verbasterd
tot het Arabische SarqOsta. In deze periode bloeide de stad op en werd een cultureel centrum. Het hoge culturele niveau
en de tolerantie hadden een vruchtbare en vreedzame samenleving van moslims, joden en christenen tot gevolg. Deze
coexistentie leidde ondermeer tot de mudejarbouwkunst, zoals het Palacia de Ia Aljaferfa.
In 1118 kwam de stad door de verovering van Allons I van Arag6n weer in Christelijk bezit. Het werd de hoofdstad van
het Koninkrijk Aragon en de naam van de stad werd veranderd in

~arago~a.

Ook na de Reconquista bleef Zaragoza een

welvarende stad, het was de residentie van de koningen van Arag6n en het verwiert belangrijke privileges.
Na de eenwording van Spanje in 1469 door het huwetijk van Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Castilie verloor de
stad haar functie als hoofdstad en daarmee veel van haar privileges.
Misschien wei de meest opmerkelijke gebeurtenis in de latere geschiedenis van Zaragoza is hel heroische verzet tegen de
troepen van Napoleon in de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog. De stad weerstond een eerste belegering in 1808. In 1809
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belegerden de Fransen de stad opnieuw. Pas na een periode van ruim twee maanden , waarin ook hanger en epidemieen

Parae~ a de

Ia Alialeria

toesloegen , werd de stad huis voor huis veroverd, waarbij meer dan 50.000 mensen, de helft van de bevolking, werden
gedood. Veel historische monumenten moesten het bij deze slag ontgelden, zodat er vandaag buiten het oude centrum nog
maar weinig oude gebouwen te zien zijn . De ironie wil dat het moderne Zaragoza, met haar brede boulevards zoals de Paseo
de Ia lndepencia, vooral naar Frans voorbeeld is gebouwd.
Pas in 1865 leefde de stad weer enigszins op toen de spoorwegverbindingen met Madrid , Barcelona en Bilbao voltooid
werden. Ook de organisatie van de Frans-Hispanische Tentoonstelling in 1908 gal de stad een positieve impuls.
In de 20ste eeuw heeft vooral de industrie een grate rol gespeeld in de enorme groei van de stad. Vanaf de jaren 70 trokken
veel mensen van het platteland naar de stad toe. Zij vestigden zich veelal in grate onaantrekkelijke woonwijken aan de
noordoever van de Ebro.
In deze bewogen geschiedenis hebben joden , christenen en moslims hun stempel op de stad gedrukt. Verschillende
gebouwen in het huidige Zaragoza herinneren aan hun aanwezigheid. Het in de 9e eeuw door koning AI-Muqtadir gebouwde
Palacia de Ia Aljaferfa in mudejarstijl , dat in gebruik is geweest als koninklijke residentie, als zetel van de Aragonese
lnquisitie en op dit moment de zetel van de regering van Aragon. De Basilica de Nuestra Senora del Pilar met barokke en
neoclassicistische elementen en La Seo met een mengeling van barok- en Romaanse invloeden en overblijfselen uit tijden
dat het een Romeinse tempel en Moorse moskee was.
Het Zaragoza van nu tell ruim 620.000 inwoners. Het is daarmee na Madrid, Barcelona, Valencia en Sevilla de vijfde stad
van Spanje. Het is een drukke en levendige stad met een gezellig historisch stadscentrum en vele bezienswaardigheden .
Tach blijlt de toeristische en economische impuls voor Zaragoza uit. De stad mist de aantrekkingskracht die andere grate
steden in Spanje wei hebben. Zaragoza word! in Spanje daarom ook wei 'de onbekende' genoemd.
Voor Zaragoza komi de Expo op een cruciaal moment. De tentoonstelling moet een definitieve stimulans zijn om van de
hoofdstad van Aragon een logistiek centrum van Zuid-Europa te maken. Met het organiseren van de expo 2008 wil Zaragoza
zich weer op de kaart zetten om daarmee iets van haar oude dynamiek terug te geven
De aanleg van de in 2004 geopende hogesnelheidstreinverbinding tussen Madrid en Zaragoza was daartoe al een eerste
aanzet. Samen met een aantal andere projecten geeft de expo een nieuwe impuls aan de revitalisatie van de stad .
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Ebro banks project

luchttoto van Zaragoza

Met de Expo wil Zaragoza de relatie tussen stad en rivier herstellen onder het motto 'Waar water is, is beschaving' . De Ebro
is de aanleiding geweest voor de stichting van de eerste nederzetting die zich ontwikkelde tot het huidige Zaragoza. Ook nu
vormt de rivier een belangrijke rol in de stedelijke vernieuwingsplannen van Zaragoza.
De Ebro, 'de meest waterrijke', ontspringt aan de zuidzijde van het Cantaberisch Gebergte in Noord-Spanje en mondt uit in
de Middellandse Zee bij Tortosa. De 925 km lange rivier heel! een stroomgebied van 85.000 km2 en ontvangt vee I water uit
de Pyreneeen. Het water uit de Ebro wordt benut voor qe bevloeiing van de droge vlaktes aan zijn benedenloop en voor de
opwekking van hydro-elektriciteit. Het bovendal van de Ebro, Alto Ebro wordt gebruikt voor druiventeelt voor rioja. De delta
van de Ebro kenmerkt zich door rijstvelden. Een aantal plekken langs de Ebro zijn tot beschermde natuurgebieden benoemd
waar watervogels een rustplaats hebben tijdens de vogeltrek.
De Ebro is regelmatig onderwerp geweest van politieke spanningen. De rivier vormde min of meer de noordoostelijke grens
van het islamitische deel van Spanje. In de burgeroorlog vormde de rivier de vuurlinie tussen de republikeinen en de troepen
van Franco.
Door verschillende oorzaken vormt de Ebro ook in Zaragoza een barriere. Zaragoza heel! in het verieden grate moeite gehad
de aanzienlijke fluctuaties in waterstand van de Ebro op te vangen. Andere oorzaken zijn stedenbouwkundig van aard. Er is
een groat verschil in de aard en functie van de stadsdelen aan beide oevers, die door een tekort aan bruggen nog moeil ijker
te verbinden zijn.
Het Ebro-banks project (2) heeft als doel de Ebro in de stad te integreren. Door middel van het verbinden , toevoegen en
herinrichten van open ruimten langs de rivier word! de Ebro getransformeerd tot een groene corridor. Het project beslaat
zo'n 20 km rivieroever inclusief de Rani lias meander aan de westkant, waar de expo plaats zal vinden, en de meander ten
oosten van Zaragoza, de 'Cantalobos- Las Fuentas'. Met behulp van hydrologische middelen, zoals een beweegbare dam,
kan de waterstand geconditioneerd worden en wordt het mogelijk om de oevers te revitaliseren. He! project zal met wandelen fietspromenades en nieuwe voetgangersbruggen de Ebro weer een belangrijke plek geven in Zaragoza.
Met de ontwikkeling van de Ranillas (3) meander aan de westzijde van de stad wordt de stad aan aile zijden door parken
ingesloten. Het meanderprak vormt samen met het expoterrein de beeindiging van de Ebro-promenade aan de westkant, en
zal zowel tijdens als na de expo een belangrijke functie vervullen in de stad. Met een waterpark en sportvelden word! he! een
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gebied voor sport en ontspanning en zal het uit ku nnen groeien tot een van de nieuwe trekpleisters van Zaragoza.
Ook de oevers van de rivieren Gallego en Huerva en het Canal Imperial de Arag6n (4) zullen gerevitaliseerd worden.

infrastructuur
Plannen om de derde binnenstedelijke rondweg te sluiten waren er al enkele jaren maar met de ontwikkeling van de Ranillas
Meander en de millenniumbrug (5) is dit nu mogelijk geworden. Hierdoor zijn de verschil lend e stadsdelen beter te bereiken
en kan het centrum meer ontlast worden. Ook de vierde ring zal gesloten worden (6) door de aanleg van een nieuw stuk
snelweg aan de oostkant van de stad.
Na een lang overlegtraject is besloten om in 2009 voor het vervoer binnen de stad een metrolijn aan te leggen, die zal lopen
van noorden tot het zuiden van de stad. Door de aanleg van de hogesnelheidstreinverbin dingen met Madrid, Barcelona,
Bilbao en Valencia en de bouw van het grote Delicias treinstation (7) met internationale all ure is Zaragoza een stuk beter
bereikbaar geworden en vormt het een belangrijk knooppunt in Noordspanje. Het vliegveld van Zaragoza (8) dat 8 km buiten
de stad ligt, is gemoderniseerd en uitgebreid met een onder andere een nieuwe terminal en meer parkeerplaatsen. Daarnaast
zijn de verbindingen met het vliegveld van Zaragoza en verschillende snelwegen rondom de stad opgeknapt en uitgebreid.
Door deze opwaardering van de infrastructuur kan de stad op regionaal en internationaal niveau optimaal gebruik maken
van haar centrale ligging. PLA-ZA (9) is hier een goed voorbeel d van. Met een oppervlak van bijna 1300 ha is PLA-ZA
het grootste logistieke bedrijventerrein in Europa en dankzij de goede infrastructuur maakt dat Zaragoza tot een van de
belangrijkste logistieke centra van Europa.

digital mile
Rondom het gebied tussen het nieuwe Delicias station en het oude El Portillo station wordt een innovatief stedelijktechnologisch project ontwikkeld, de Digital Mil e (1 0). De Digital Mile zal zich ontwikkelen tot een 'City of Innovation and
Knowledge' met woningen, technologische bedrijven en universiteitsgebouwen naast elkaar. Het doel van de Digital Mile
is door middel van hoog-kwalitatieve en geavanceerde telecommunicatie-infrastructuur bedrijven aan te trekken, waarvan
zowel het bedrijfsleven als de inwoners van Zaragoza zullen profiteren. Zo kunnen bedrijven, organisaties en inwoners deel
uit gaan maken van het economische en sociale netwerk van de 21 ste eeuw.

expo 2008

18 december 2004

'We hebben gewonnen. De expo is van jullie.' Met die lriomfantelijke woorden kwam burgemeester Juan Alberto
Belloch gisteren terug uit Parijs in een feestvierend Zaragoza. Reden om een feestje te bouwen, want Zaragoza krijgt de
wereldtentoonstelling in 2008! De jubel kende

gistere~

even geen grenzen. Nu al staat vast dat het evenement, dat volledig

zal worden gesteund door de centrale regering in Madrid, 1,5 miljard euro aan investeringen en duizenden arbeidsplaatsen
zal genereren. Er worden 7,5 miljoen bezoekers verwacht. 'In vier jaar tijd kunnen we lien jaar sneller in de 21ste eeuw
komen', is al gezegd.
Sam en met het Griekse Thessalon iki en het ltaliaanse Tries! was Zaragoza overgebleven in de eindstrijd die plaatsvond in
het gebouw van BIE, het lnternationale Bureau voor Tentoonstellingen in Parijs. Dankzij stille Spaanse diplomatie in LatijnsAmerika en Afrika werd de Noord-Spaanse stad uiteindelijk door 57 van de 97 delegatieleden gekozen.
Wat het meest de doorslag heeft gegeven, is het thema voor de tentoonstelling : 'Water en duurzame ontwikkeling', een
thema dat ook in de lage Ianden tot de verbeelding van het bedrijfsleven en de overheid moet spreken.
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water en duurzame ontwikkeling
Met de expo Zaragoza 2008 wordt het dynamische verband tussen water en de mens internationaal op de kaart gezet
door middel van het thema: water en duurzame ontwikkeling. Dit thema is niet aileen voor de huidige, maar ook voor de
toekomstige generaties van vitaat belang . Water is Ieven, puur, het is energie, verbindt mensen en regio 's, is kiem van
beschaving en bron van cultuur. Boven alles is het een universeel symbool.
De expo in Zaragoza vindt plaats tussen twee andere tentoonstellingen, namelijk de expo in Aichi in 2005 met het thema
'Nature's wisdom' en de expo in Shanghai in 2010, met als thema 'Better city, better life '. Het overkoepelende thema

'duurzame ontwikkeling' is bij aile drie de tentoonstellingen terug te vinden. De focus ligt bij de specifieke aspecten waar
de steden mee te maken hebben.
De Ebro is de aanleiding geweest voor de stichting van de eerste nederzetting die zich ontwikkelde tot het huidige Zaragoza.
Oak nu vormt water een belangrijk them avoor de stad. Zaragoza ligt in een semi-aride regia. Door water vanuit de Pyreneeen
zijn er groene oases ontstaan en kon land gecultiveerd worden. Aan de andere kant voert Aragon een voortdurende strijd
tegen woestijnvorming Zaragoza is het hoofd van de eerste integrate instantie voor riviermanagement in de wereld. Goed
beheer van water is in deze regia onontbeerlijk. De stad he eft projecten ontwikkeld ais 'Zaragoza: water-saving city'.
Water als natuurlijke bran kan tot conflicten leiden, maar biedt oak mogelijkheden. Zaragoza wil water gebruiken als een
bran van creativiteit, en als startpunt voor nieuwe ontwikkelingen. Zaragoza heeft de ambitie het wereldwijde centrum te
vormen voor het debat over water en de samenkomst van internationale organisaties, Ianden, lokale overheden, gebruikers,
NGO's en watermanagers.
Het thema van de wereldtentoonstelling sluit goed aan bij de huidige wereldwijde aandacht voor klimaatverandering.
Het wetenschappelijk bewijs is er: de oppervlaktetemperatuur op aarde stijgt in een tempo dat onmiskenbaar duidt op een
klimaatverandering. Eerdere klimaatveranderingen, zoals de ijstijd die 11.500 jaar geleden eindigde, werden veroorzaakt
door natuurlijke factoren - veranderingen in de baan van de aarde be'invloeden de hoeveelheid zonlicht die de aarde
opwarmt. Cycli van afkoeling en opwarming voltrokken zich in de loop van de millennia. Maar dit keer gaat het anders. Het
klimaat verandert sneller dan ooit, en de rol van menselijke activiteiten daarin is onmiskenbaar. De verbranding van fossiele
brandstoffen sinds de industriele revolutie - olie, gas en kolen- heel! de atmosleer overvoerd met warmtevasthoudend
C0 2. Dit heel! de laatste honderd jaar geleid tot een stijging van 0,6 oc in de gemiddelde temperatuur, en dan vooral in de
afgelopen dertig jaar. De gevolgen: veranderende neerslagpatronen, smeltende gletsjers, zwaardere stormen en een stijging
van het zeeniveau. Tenzij we de C0 1-uitstoot drastisch terugdringen, warm! de aarde naar verwachting sneller open zal onze
wereld ingrijpend veranderen.
Door de stijgende temperaturen verovert de droogte terrein. De toename ervan in de laatste dertig jaar is duidelijk zichtbaar
in de regenwouden van Afrika en Zuid-Amerika, en in tach al droge gebieden als het zuiden van Europa en het westen van
Noord-Amerika. In vochtige gebieden valt de neerslag vaker als zware regenbuien, waardoor overstromingen toenemen.

so
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Sneeuw wordt vervangen door winterse regen; een onheilspellende ontwikkeling voor miljoenen mensen die voor hun
watertoevoer afhankelijk zijn van smeltende wintersneeuw.
Zelfs in een toekomst waarin de C0 2-uitstoot ingrijpend wordt beperkt, zal de temperatuur in de komende eeuw nog eens
2 oc stijgen . Sommige gebieden, zoals Rusland en Noord-Europa, hebben hier voordeel bij, maar het grootste deel van
de wereld zal er onder lijden, vooral in de tropen en Ianden die geen geld hebben om maatregelen te treffen. Als de
C0 2-uitstoot niet afneemt, kan het op aarde 5 oc warmer worden. Ecosystemen zullen dan veranderen en er treden grote
volksverhuizingen op. Er zullen meer zieken en doden zijn door hittegolven, stormen, overstromingen, droogte en brand.
Honderden miljoenen mensen zullen dan risico lopen op watergebrek door verminderd debiet van rivieren en afname van
gletsjers en sneeuwlagen.
We moeten de schade beperken en ervoor waken dat de zaken niet uit de hand lopen . Maar zelfs dat is lastig. In
technologisch geavanceerde Ianden moet de C0 2-uitstoot snel, duurzaam en ingrijpend worden verminderd. Daarnaast
dient er grootschalige technologieoverdracht naar China, India en andere opkomende naties plaats te vinden, opdat ze hun
ontwikkelende economie van energie kunnen voorzien zonder hun steenkool te hoeven opstoken.
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Bewustwording en goede voornemens zijn een, maar daa.dwerkelijk rigoureuze en minder rigoureuze acties op internationaal,
nationaal en individueel niveau ondernemen is een nie! te vermijden volgende stap. De organisatie van de expo Zaragoza
2008 staat er garant voor dat de expositie geen extra belasting zal vormen voor het milieu. Het 'Environmental Resources
Agency' heeft aile bronnen die nodig zijn voor de infrastructuur en andere activiteiten in kaart gebracht en zorgt ervoor dat
deze worden teruggewonnen door middel van besparingen op andere activiteiten in de stad.

masterplan
De expo Zaragoza 2008 zal plaatsvinden in het gebied van de Ranillas meander, een voorheen onbebouwd stuk land dat de
natuurlijke grens vormt tussen de stad en de vruchtbare landbouwgronden aan de oevers van de Ebro. Het gebied ligt op
een strategische plek een paar kilometer ten westen van het oude stadscentrum en vlak bij het Delicias treinstation. Van het
gebied wordt 25% ingericht als expo-terrein, de overige 120 ha wordt ingericht als een waterpark, dat ook na de expo een
trekpleister voor de stad zal zijn. Bijna de helft van het waterpark behoudt het ecosysteem van de Ebro. Naast waterattracties
als een wildwaterbaan en zwembad omvatten de plannen voor het waterpark ook een waterzuiveringsinstallatie en een
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botanische tuin. Het expo-terrein en het waterpark worden gescheiden door de Ronda del Rabal, de derde rondweg .
De thematische structuur van de expo Zaragoza 2008 is gebaseerd op een aantal hoofdthema's, nameli jk 'water, basis voor
Ieven', 'water, de grate uildaging voor de 27ste eeuw', 'water, ieders probleem en fundamenteel rechl', 'water, oorzaak van
conflicten, bran van creativileit en samenwerking' en 'komende generaties z1jn afhankelijk van onze solidariteit'.

Vijf paviljoens zullen deze thema's uitdragen.
paviljoenbrug - deze brug over de Ebro zal het thema 'water, een schaarse bron' uitdragen.
water/oren- dit word! een van de symbolen van de expo. Het paviljoen is gewijd aan het thema 'water voor Ieven'. Hier

word! de bezoeker op spectaculaire wijze vermaakt door de plezierige aspecten van water te Iaten bel even.
rivieren aquarium - In dit paviljoen draait het om de vijf grootste rivieren van onze planeet
Spaanse paviljoen- Hier word! tentoongesteld hoe groot de diversitei t aan waterlandschappen is in Spanje.
Aragon paviljoen - Met het thema 'Arag6n, diversiteit in landschap' zal het paviljoen reflecteren op de invloed van vijf

verschillende beschavingen in de regio met betrekking tot het watermanagement over de afgelopen 2000 jaar.
Een zestal themapleinen heeft als doel de boodschap van de vitale link met water vanuit verschillende perspectieven te
verrijken en te in tensiveren. De thema's van de pleineh zijn preventie, Ieven binnen de grenzen van water, dorsi, gedeeld
water. water en de stad en water en inspiraties.

In tegenstelling tot voorgaande wereldtentoonstellingen, zullen tijdens de expo in 2008 geen afzonderlijke landenpaviljoens
gebouwd worden. Hoe je als mensen met water omgaat. hang! af van de omgeving waarin je woont. daarom is gekozen
voor een organisatie van de internationale pavil joens rondom de verschillende ecogeografische zones. De Ianden die tot
het zelfde ecosysteem behoren worden bij elkaar in een paviljoen geplaatst Hierbij wordt uitgegaan van de acht grote
ecogeografische zones. namelijk ijs en sneeuw - woestijn, oase en steppe - savanne en prairie - loofbos - tropisch
regenwoud - bergen en hoogvlak/en - rivieren en moerassen - eilanden en kusten

In deze acht paviljoens krijgen de participerende Ianden de ruimte om zich te presenteren en te Iaten zien hoe zij omgaan
met het thema 'water en duurzame ontwikkeling'. Daarnaast maken een congrescentrum, een badhuis, commerciele functies
en het waterpark ook deel uit van het masterplan.
De vier belangrijkste toegangswegen tot de expo bevinden zich in de vier hoeken van het terrein. In het zuidwesten vormt de

het masterptan van de organisalie van de
expo Zaragoza 2008

nieuwe ontwikkelingen in het masterplan van de
organisatie van expo Zaragoza 2008

paviljoenbrug de ingang vanaf de zijde van het Oelicias station. De watertoren in het noordwesten ligt net buiten de rondweg
en vormt daarmee de ingang tot het expo-terrein vanuit het waterpark. Daarnaast ontsluit de watertoren met de ingang aan
de noordoostzijde het tijde lijke parkeerterrein ten noorden van de rondweg. Vanuit het stadscentrum is het terrein aan de
zuidoostelijke kant toegankelijk via een groene route langs de Ebro.

nieuwe ontwikkelingen
Tijdens ons bezoek aan Zaragoza, waarbij we ook een bezoek aan de organisatie van de expo hebben gebracht bleken de
ontwikkelingen in het masterplan voor de expo niet stil te hebben gestaan. De meest in het oog springende verandering was
de toevoeging van een groot groen dak dat bijna aile paviljoens en een groot deel van de ruimte ertussen overdekt. Dit dak
moet de bezoekers van de expo schaduw bieden tegen de Spaanse zomerzon. Oeze superstructuur verbindt de verschillende
paviljoens en vormt een beeldbepalend element voor de wereldten toonstelling Daarnaast worden de landenpaviljoens
gegroepeerd in vier in plaats van acht paviljoens. De thema's zijn 'op de grens', 'grasland: zon en wind ', 'onder de regen'
en 'aan de kust'. De acht ecogeografische zones worden in deze vier paviljoens ondergebracht.

post-expo
Wanneer de expo zijn deuren sluit op 14 september 2008, gaat de post-expo fase van start en zal het expo-terrein omgebouwd
worden tot een business park. In de thema-paviljoens zlillen na afloop van de expo tussen deal aanwezige vloeren nog twee
vloeren worden aangebracht zodat er gebouwen van vier lagen ontstaan die onderdak zullen bieden aan de tertiaire sector. Op
verschillende plaatsen worden patio's gemaakt voor meer lichttoetreding. De expo-gevels worden vervangen en de tijdelijke
wandelpaden en hellingbanen verdwijnen. In de watertoren wordt een deel van de ru imte herbestemd tot kantoorruimte,
een deel zal als tentoonstellingsruimte blijven functioneren. Het Arag6n paviljoen zal de nieuwe huisvesting van het
Arag6nese parlement worden en het Spaanse paviljoen zal ruimte bieden voor audiovisuele diensten. Het congrescentrum,
de paviljoenbrug en de commerciele en facilitaire paviljoens zullen hun functie blijven behouden.
Het doel van deze herbestemming is het minimaliseren van de investeringen voor de post-expo fase, door maximaal te
profiteren van de bouwkundige filosofie van de expo fase, en het maximaliseren van de veelzijdigheid aan bed rijven op het
terre in.
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het nieuwe masterplan
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paviljoenbrug
Goya museum
congrescentrum
theater
watertoren
sport centrum
paviljoen tropisch regenwoud
rockacademie
pavitjoen loofbos
filmacademie
pavitjoen savanne en prairie
facutteit voor fotografie
pavi ljoen bergen en hoogvlaklen
conservatorium
Aragon pavitjoen
bibt iotheek
Spanje pavitjoen
facutteit voor multimedia
badhuis
badhuis
pavit joen eitanden en kusten
modeacademie
rivieren aquarium
dansacademie
pavitjoen rivieren en moerassen
facutteit voor drama
paviltoen woestijn. oase en steppe
facutteit voor beeldhouwkunsl
paviljoen ijs en sneeuw
koksschool en restaurant

een nieuw masterplan

Na het bezoek aan Zaragoza hebben weals atelier de oude en nieuwe plannen voor de expo 2008 kritisch bekeken. Er waren
een drietal punten in de plannen waar we het niet eens waren met de organisatie van de expo Zaragoza 2008. Namelijk
de functie van het terrein in de post-expo lase, het grote ecologische dak als superstructuur, en de stedenbouwkundige
in passing in het terrein.
Door het atelier is er een nieuw masterplan ontwikkeld waarin de positieve aspecten gehandhaafd zijn en de aspecten waar
we kritiek op hadden herontworpen.
post-expo
Het expo-terre in zal na de wereldtentoonstelling getransformeerd worden tot een business park. Hiermee verliest het terrein
zijn publieke functie, en dat terwijl het waterpark als nieuwe trekpleister voor de stad zal gaan functioneren en het terrein de
beeindiging en daarmee een climax vormt van groene promenades langs Ebro.
In het nieuwe masterplan gaat het terrein na alloop van de expo de lunctie van culturele campus vervullen. De ruime
ruimtelijke opzet van een campus sluit goed aan bij de opzet van een wereldtentoonstelling. Culturele faculteiten met
daaraan gerelateerde publieke luncties zullen vermengd worden, waardoor het gebied gedurende de dag en avond een
levendige plek zal zijn. De Ranillas meander in zijn geheel wordt dan een trekpleister voor zowel bewoners van de stad zelf
als voor publiek van buiten de stad.
De campus kan gezien worden als de culturele tegenhanger van de Digital Mile en PLA-ZA. Door deze differentiatie is het zeker
een aanwinst voor de stad. Voor de invulling is gekekeh naar luncties die zowel een educatieve als entertainmentrol kunnen
vervullen. Zo worden ondermeer een filmacademie en bioscoop gecombineerd, een rockacademie en een popcentrum, een
koksschool en een restaurant en een faculteit voor beeidhouwkunst met tentoonstellingsruimten.
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superstructuur
He! ecologische groene dak was he! grootste punt van discussie. He! dak zorgt als megastructuur voor uniformiteit op he!
expo-terrein. Een sterke identiteit van de afzonderlijke paviljoens word! hierdoor moeilijk realiseerbaar. In he! kader van de
functie van de paviljoens in de post-expo lase is door de organisatie van de expo gekozen voor een modulaire opbouw. Het
uitdragen van de identiteit in zowel de expo als de post-expo lase word! hiermee gedegradeerd tot gevelarchitectuur. Voor
een alstudeeropdracht naar onze mening een weinig ambitieuze opdracht.
In het nieuwe masterplan vormt een dek op zes meter hoogte boven het maaiveld een superstructuur die aile paviljoens met
elkaar verbindt. De paviljoens zell vormen de verbinding tussen de twee publieke lagen die hierdoor ontstaan. Op maaiveld
niveau kan he! publiek tijdens de warme zomermaanden in de schaduw lopen, terwijl je op he! dek tussen de paviljoens
door uitzicht hebt over de Ebro en he! meanderpark. He! dek vormt hiermee de artificiele tegenhanger van het meanderpark
aan de noordzijde en de natuurlijke oevers van de Ebro aan de zuidzijde. He! maaiveld is ook toegankelijk voor distributieen bestemmingsverkeer. Het parkeren zelf word! binnen de kavelgrenzen van de verschillende gebouwen opgelost. Voor
daglichttoetreding worden in het dek lichtstroken en vides aangebracht.
Door de keuze voor he! dek is er voor de individuele paviljoens voldoende ruimte om een eigen identiteit uitte dragen.

stedenbouwkundige situatie
In de plannen van de organisatie van de expo zou het gebied binnen de rondweg vier meter worden opgehoogd, in verband
met de kans op overstroming van de Ebro. Oil vonden we een weinig elegante oplossing.
Om de natuur zoveel mogelijk intactte Iaten word! er strak rondom hettentoonstellingsterrein een dijk van vier meter hoog
aangelegd. Zo ontstaat er samen met het dek een compact stedelijk tentoonstellingsgebied. De grenzen van dit stedelijke
gebied moeten duidelijk zijn. De dijk sluit op he! niveau van vier meter aan op de paviljoens aan de zuidzijde van het terre in.
De dijk loop! tussen de gebouwen weer af, het tentoonstellingsgebied in. Om het dek zo autonoom mogelijk te Iaten,
fungeren de paviljoens aan de Ebro-zijde ook als publieke route tussen de dijk en het dek. Hierdoor wordt he! contrast met
de natuurlijke omgeving grater, waardoor de identiteit van be ide gebieden word! verstrekt. He! deel van de rondweg aan de
noordzijde van het terrein val! binnen de dijk, waardoor je als automobilist ook deel uit maakt van de stedelijke inpassing,
en word! er al een tipje van de sluier opgelicht van wat daar gebeurt. Door de rondweg op maaiveldniveau te situeren zal er
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vanaf het dek een onbelemmerd uitzicht mogelijk zijn over het waterpark.
Voor de verde ling van de paviljoens onder de veertien studenten van het atelier zijn we teruggevallen op het eerdere antwerp
van de expo. Oat betekent dat we uitgaan van een verde ling van de landenpaviljoens in acht thema's.
De paviljoens zijn random een boulevard gesitueerd met aan weerszijden twee pleinen. Hiermee wordt gerefereerd aan de
Plaza del Pilar, tussen Plaza de Cesar Augusto en Plaza de Ia Sea en de Paseo de Ia lndepencia, gelegen tussen Plaza de
Aragon en plaza de Espana in het centrum van Zaragoza.
Als enige uitzondering op de compacte structuur steken drie gebouwen als voorposten uit de superstructuur. Zij verbinden de
stad met het tentoonstellingsterrein en het meanderpark. Deze drie paviljoens vormen dan oak de toegangen tot het terrein.
Aan de noordwestzijde van het terrein vormt de watertoren de verbinding tussen het expo-terrein en het meanderpark. De
paviljoenbrug legt een link tussen het Delicias station en de Digital Mile, en het Spanje-paviljoen verbindt het expo-terrein
met de Ebro promenades en daarmee het oude stadscentrum.
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Het door mij gekozen paviljoen tigt in de noordoost hoek van het expo-terrein, aan h.et plein dat gevormd wordt door het Arag6n
paviljoen/bibliotheek, het Spanje-paviljoen/multimedialaculteit en het badhuis. Deze ligging heel! een aantal interessante
eigenschappen, die door de orientatie ten opzichte van de zon uitgebuit kunnen worden.
De noordzijde heeft vanal dekniveau uitzicht over het meanderpark en het daarachter liggende glooiende landschap. Doordat
op deze zijde nauwelijks zonbelasting is, kan het gebouw naar het park toe een open karakter krijgen. Onder dekniveau heel!
de noordgevel een directe relatie met de rondweg, hier zou de automobilist al een voorproefje kunnen krijgen van de activiteit
op het terrein en in het gebouw. Aan de oostzijde loopt de dijk op naar een hoogte van vier meter en grenst het gebouw aan
een grate rotonde waar de rondweg en een noord-zuid verbinding elkaar kruisen. Aan de andere kant van deze weg ligt recht
tegenover de oostzijde van mijn gebouw een groen park. Vanaf de rondweg gezien, komend vanuit het oosten, is het eerste
gebouw, dat je van een afstand ziet wellicht de watertoren, dichterbij gekomen functioneert mijn gebouw als een soort van
visuele entree/Visitekaartje van het terrein. Het gebouw mag zich hier Iaten zien, en andersom is het uitzicht over het groene
park en de drukte van de rondweg een interessant beeld. Onder het dek is aan deze kant een veel rustiger beeld op de dijk. De
zuidzijde van het gebouw ligt aan het plein. Vanal de entree die gevormd word! door het Spanje-paviljoen vormt mi jn gebouw
een blikvanger. Vanaf deze plek is mijn gebouw op grotere afstand en bijna frontaal zichtbaar. Hoewel een gesloten gevel
wenselijk is in verband met de warmte- en zonbelasting is dit wei een plek waar het gebouw al een tipje van de sluier op kan
lichten en waar de entree op dekniveau gesilueerd zou kunnen worden. Voor de ingang op het maaiveld is het logischer een
plek te kiezen die in de lijn ligt met de route die op het maaiveld logisch is in de lengterichting van de boulevard. De westzijde
is de kant met aangrenzende bebouwing, hoewel de afstand ertussen alsnog 30 meter is. Deze opening geelt vanaf het dek
uitzicht over het meanderpark. Door deze zijde enigszins open te houden is er niet aileen sprake van een relatie met het park,
maar ook met de activiteil binnen het gebouw en tussen de twee gebouwen onderling.

montanas y musica

bergen en muziek

Een aantal jaar geleden heb ik voor het eerst een wandellrektocht door de bergen gemaakt. Hoewel ik eerder in de bergen
was geweest, was deze ervaring zo intens dat ik sindsdien besmet ben met het bergvirus en liever vandaag dan morgen
mijn wandelschoenen aantrek om de bergen in te trekken. De berglandschappen zijn me de laatste jaren steeds meer gaan
fascineren. Bij de onderlinge verdeling van de verschillende paviljoens voor de expo in Zaragoza, was voor het voor mij
bijna vanzelfsprekend om te kiezen voor het ecogeografische paviljoen 'altiplanos y montarias'.
Bij de ontwikkeling van het nieuwe masterplan door het atelier kreeg het terrein als geheel na de expo de functie van een
culturele campus. Elk gebouw vervult hierin een rol met een educatieve en een daaraan gerelateerde publieke functie. Voor
de culturele invulling van het gebouw heb ik gekozen voor een conservatorium met concertzalen. Enerzijds omdat muziek de
laatste jaren voor mij een grotere rol is gaan spelen, anderzijds omdat ik bergen en muziek bi j elkaar vind passen. De relatie
tussen bergen en muziek was in eerste instantie gebaseerd op intuitie. Zowel bergen als muziek kunnen voor mij inwerken
op de emotie. Het doet iets met je, je kunt er stil van worden, je kunt je klein of groot voelen, er verdrietig of gelukkig van
worden, of er kippenvel van krijgen.
loch lijken er op het eerste gezicht weinig overeenkomsten te zijn tussen bergen en muziek. Bergen zijn imposante massa's
opgestuwd gesteente, die op de schaal van een mensenleven onveranderlijk lijken. Bergen zijn tastbaar en allijd aanwezig.
Muziek daarentegen heeft iets vluchtigs, omdat het slechts gedurende de uitvoering bestaat. Haar tijdelijkheid staat in schril
contrast met de inertie van bergen.
Bergen zijn tastbaar, maar niet 6naantastbaar. Dit word! duidelijk als je goed naar bergen kijkt. Aan de vormen van
bergen en de soort gesteenten is de invloed van de tijd vaak duidelijk af te lezen. Bergen waren en zijn wei degelijk aan
verandering onderhevig . Bewegend door een berglandschap on tstaat ook op de menselijke tijdsschaal een opeenvolging
van indrukken en ervaringen. De verandering van perspectief genereert steeds nieuwe beelden, waardoor de gelaagdheid
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van berglandschappen zich beetje bij beetje ontvouwt.
Deze gelaagdheid en sequentie vormen de verbindende factor tussen berglandschappen en muziek. De voortgang van de
tijd is onmisbaar voor muziek. De opeenvolging van klanken, de sequentie, maakt de verzameling losse klanken tot muziek.
In de muziek speelt ook gelaagdheid een cruciale rol. In polyfone muziek is deze gelaagdheid bijvoorbeeld te vinden in
de opbouw van de harmonie door de verschillende stemmen. Maar ook in de melodie van een solo-instrument kunnen
verschillende melodielijnen met elkaar verweven zijn en hiermee hun eigen gelaagdheid definieren.
Sequentie speelt een belangrijke rol in mijn persoonlijke beleving van architectuur. Gelaagdheid in architectuur kan bij
uitstek ruimtelijk ervaren worden. Door gelaagdheid en sequentie als uitgangspunten te nemen voor mijn antwerp, worden
bergen, muziek en architectuur met elkaar verbonden.
In de rest van dit hoofdstuk zal ik eerst verder ingaan op gelaagdheid en sequentie in bergen en muziek. Omdat zintuiglijke
beleving een belangrijke rol speell bespreek ik ook de rol van perceptie in de architectuur. Tot slot beschrijf ik de rol van het
gebouw als expo-paviljoen en als conservatorium.
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De meeste wereldzeeen waren allang bezeild toen de meest afgelegen Alpendalen en de ontoegankelijkste Alpentoppen nag
terra incognita waren. Toen de eerste mensen zich dan tach naar de uithoeken van de Alpen waagden, vreesden ze dat daar
vuurspuwende draken op de loer zouden liggen.
Gaandeweg bleek dat bergen helemaal niet waren wat de mensen dachten. Tot in de 18de eeuw heerste het idee dat de aarde
niet ouder was dan 6000 jaar en dat bergen rimpels in de huid van de aarde waren , verschrompeld door afkoeling van wat,
ten tijde van de schepping, een gloeiend hete bol was. Maar bergketens bleken geen symbol en van de eeuwigheid die 'ooit'
geschapen waren en sindsdien onveranderd gebleven.
Halverwege de 18de en in de 19de eeuw nam de belangstelling voor bergen als bronnen voor geologie enorm toe en er
ontstonden nieuwe theorieen. Zo zouden aardschillen samen met oceanen als ijsschotsen over het aardoppervlak bewegen.
Gebergten zouden dan ontstaan als gevolg van botsingen tussen die schollen. Met die theorie opende zich een weg terug in
de tijd: bergen bleken helemaal niet eeuwig en onveranderlijk te zijn, ze stonden helemaal niet overeind sinds het bestaan
van de aarde, zoals aanvankelijk gedacht werd. Bergen bleken juist steeds opnieuw vervormd te zijn. Er ontstond een nieuw
beset van historie door de ontdekking dat bergen, en dus de aarde, miljoenen jaren oud moesten zijn
Niet Ianger zag men het gebergte als een afschuwelijk oord val geweld, maar eerder als een plek waar de geschiedenis voor
het oprapen lag in de vorm van groeven, lassie len en kristallen. Men trok de bergen in, aanvankelijk uit wetenschappelijke
nieuwsgierigheid, maar al snel oak uit pure ijver en plezier. Niet aileen de geschiedenis lag voor het oprapen, maar oak het
avontuur en de eer als eerste bovenop zo'n kanjer te staan. De passie om bergen te beklimmen puur om de berg zelf was
geboren. Zo werd in 1786 de Mont Blanc voor het eerst bedwongen, de Grossglockner in 1800 en de Matterhorn in 1865.
De ouderdom van de aarde wordt op ruim 4500 miljoen jaar geschat. ln de loop van deze tijd is het oppervlak steeds veranderd:
bergen, vlaktes en zeeen ontstonden en verdwenen weer. Oak op dit moment is het aardoppervlak in veranderi ng.

Hoewel sommige veranderingen met de kracht van vulkaanexplosies plaatsvinden, vindt de overgrote meerderheid min of meer
ongemerkt plaats.
Gebergtevorming, ook orogenese genoemd, is een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste proces in de continentale
aardkorst, omdat hel zich overal Mn of meerdere mal en heel! afgespeeld en verantwoordelijk is voor de bouw van het grootste
deel van de continentale aardkorst. Gesteentevorming is he! gevolg van grote samendrukkende krachten in de aardkorst, die
in veel gevallen leiden tot breukloze vervormingen van gesteenten. Zulke vervormingen zijn meestal te zien zijn als plooien,
die in allerlei vormen en groollen voorkomen. Hun eigenschappen en wijze van vervorming hangen at van de diepte in de
aarskorst waar ze zijn ontstaan. Gesleente-eigenschappen veranderen namelijk sterk onder invloed van hoge temperaturen
en druk, die beide toenemen met de dieple, zodat plastische deformatie kan optreden. Gelijktijdig met de deformatie vindt
er gesteentemetamorfose plaats, waarbij onder bepaalde druk en temperatuur nieuwe mineralen worden gevormd en het
uitgangsgesteente als het ware vernieuwd word!.
Twee andere aspecten van gebergtevorming hebben betrekking op plaats en tijd. Orogenese vindt plaats in bepaalde, duidelijk
omgrensde gedeelten van de continentale aardkorst. Soms zijn dat langgestrekte stroken of ketens van duizenden ki lometers
Iengie, zoals de Appalachen in Noord-Amerika, maar ook smalle en bochtige ketens zoals de Europese AI pen komen voor. Niet
overaltreden de gesteenten die aan orogenese hebben deelgenomen aan de oppervlakle, omdal ze bedekt kunnen zijn met
jongere, ongeplooide sedimenten. Oil is onder andere hel geval in Nederland en Noord-Duilsland.
Geberglevorming vindt plaats in bepaalde tijdsperioden, ook wei plooiingsperioden genoemd, die ieder voor zich enkele
tientallen miljoenen jaren kunnen duren. De AI pen zijn bijvoorbeeld ontstaan toen 100 miljoen jaar gel eden de Eurazialische en
de Afrikaanse plaat op elkaar bolsten. Het gevolg van de korstverdikking die daarbij plaatsvond, tot wellwee maal de normale
dikle van 34-40 kilometer, was isostatische opheffing. Waarbij hel eigentijke gebergte in morfotogische zin ontstond. Door
erosie wordt weliswaar dal gebergte weer afgevlakt, maar de isostatische opheffing gaal door tot de korst zijn normale dikle
weer heefl bereikt. Vanaf 20 miljoen jaar geleden tot aan vandaag verheffen de Alpen zich als gevolg van toenemende druk
die de Afrikaanse plaat uitoefent. Hierdoor groeien de AI pen op dil moment ongeveer 0,5 tol1 mm per jaar. Hoewel een deel
van die groet weer tenietgedaan wordt door erosie, blijft er per saldo sprake van groei. Hooggebergten, zoals de Alpen en de
Himalaya, zijn relatief jong en herkenbaar aan steile wanden, ranke pieken en messcherpe graten. De oudere gebergten uil de
Hercynische en Caledonische plooiingsperioden zijn door erosie meer afgevlakt tot midden- of laaggeberglen.

de krachl van water: een uilgeslelen glelsjerdal

water
Nag geen 2% van het water op aarde bevindt zich op hetland, maar het heeft de meeste invloed op het landschap. Water als
regen, grondwater, rivieren en ijs kan landschappen zowel door erosie als door afzetting veranderen. Water is een bepalende
landschapsarchitect: dankzij het onophoudelijke stromen zijn kloofdalen gevormd en bergruggen ingesleten.
De Alpenlanden hebben water in aile soorten en maten: gletsjers, rivieren en watervallen, bergbeken en bergmeren,
stuwmeren en thermale bronnen. Processen van regen, vorst en wind verbrokkelen en gletsjerijs en rivierwater slijten
bergdal uit. Dit proces wordt bedoeld met de term erosie. Temperatuurverschillen maken dat gesteente overdag uitzet en's
nachts krimpt waardoor het gesteente uiteindelijk verbrokkeld. Water sijpelt overdag in spleten, waar het 's nachts bevriest
en het gesteente door de uitzetting barst. Op grate hoogte wisselen smelten en vriezen elkaar vaker af, waardoor erosie hier
sterker optreedt. Door splijten of afbrokkelen ontstaan losse stenen die omlaag vallen en onder aan steile wanden vind vaak
waaiers van dit steenpuin vormen.
Stromend water voert losse steentjes als afval met zich mee, en schuren en hollen daarmee de rivierbedding dieper uit. In
lange period en eroderen rivieren hoagland tot typisch V-vormige dalen met gladde wanden. Stromend water kan oak bepaalde
mineralen uit het gesteente oplossen (zoals bij dolomiet en kalksteen) waardoor grillige ribbels en spleten in het gesteente
ontstaan, wat uiteindelijk tot grottenstelsels kan leiden. Bij de voorjaarsdooi en bij lawines worden stenen meegesleurd. Oak
kunnen door zware regenval, lawines en overstromingen soms oak hele stukken van de bodem wegglijden.
Oak gletsjers voeren via hun zij-, grand- en eindmorenen hele ladingen stenen mee: stenen die van bovenaf op de zijrand
van de gletsjer vallen en vana1 de zijkant van de gletsjer meegevoerd worden, stenen die onder de gletsjer meegevoerd
worden en tot gruis vermalen worden. Wanneer de gletsjer een tijd lang niet groeit of krimpt, hopen de morenes zich aan
het eind op. Gletsjers kunnen veel meer erosie veroorzaken dan rivieren. Ze vormen steil oplopende dalen met een vlakke
bodem en een typische U-vorm.
De steensoort waaruit een berg bestaat, bepaalt hoe ver de erosie inwerkt en dus hoe de berg er uiteindelijk uit gaat
zien. Graniet en gneis verweren vaak in steile gelijkvormige piramides (zoals de Matterhorn), tanden of naalden. Kalk kan
horizontaal gelaagd zijn en dan vormen zich meestal steile afgronden. Als door kanteling verticale lagen gevormd zijn
kunnen die in veelvormige torens en pijlers verweren. Bestaat het gesteente uit zowel hard als zacht materiaal, dan ontstaan
banden in de berg.

muziek

Wat maakt geluid ol kiank tot muziek? In zijn meest elementaire vorm is muziek een opeenvoiging van kianken . Zander
sequentie geen muziek. Een samenhangende reeks van klanken vormt een meiodie. Dit kan een simpeie eenstemmige
meiodie zijn, een voorbeeid van monotone muziek. Oak ais aan de meiodielijn een of meerdere begeieidende stemmen
(zangstemmen of instrumenten) worden toegevoegd , die een duideiijk ondergeschikte rol spelen aan de melodiestem, valt
dit nag onder de monotone muziek. Ais er versch iiiende stem men zijn die elk een gelijkwaardige mel odie voortbrengen, dan
kunnen er ingewikkeide verbanden tussen de stemmen ontstaan. Dit staat bekend ais polyfone muziek.
De pure volgorde van de noten, ontdaan van ritme, harmonie en dynamiek, bepaait de 'melos' van een muziekstuk. De
melodie kan worden opgebouwd uit een verzameling tonen van verschillende toonhoogte. Deze tonen worden gegroepeerd
tot octaven. Hoeveel tonen er binnen een octaaf passen hangt al van het toonsystem. Het moderne westerse toonsysteem
bevat 12 tonen per octaaf. Oudere toonsystemen kennen soms siechts 5 tonen per octaal, terwijl niet-westerse tot wei
53 toonschreden per octaal kennen. Meestal wordt uit de 12 tonen een seiectie van stamtonen gemaakt die samen een
tooniadder vormen. De eerste noot van de tooniadder is de tonica. Vanuit de tonica worden de stamtonen in een stijgende lijn
gerangschikt en de onderiinge toonalstanden bepaien dan de tonaiiteit van de muziek. Aanduidingen van de tonaliteit, zoals
C-majeur of es-mineur, worden vaak gebruikt in de titel van een muziekstuk. Oak vanuit de begintoon dalende toonladders
zijn mogeiijk en komen in de aziatische muziek wei voor, maar in de westerse muziek zijn ze niet erg gangbaar. Vanaf het
begin van de twintigste eeuw zijn er oak westerse componisten die geen selectie maken en aile twaall beschikbare tonen
gebruiken. Deze twaalftoonsmuziek, ol dodecafonie, gaat uit van de chromatische toonladder, waarin aile opeenvoigende
noten een halve toonalstand hebben.
Spanningsopbouw speelt een cruciale rol in de muziek. Simpel gezegd kan de meiodie van een muziekstuk de spanning
opbouwen door tonen in een stijgende iijn te Iaten horen , terwijl een daiende iijn weer tot opiossing van de spanning ieidt.

Op een vergelijkbare manier kan het harder Iaten klinken van de noten voor een stijgende spanning zorgen, terwijl het weer
zachter worden tot vermindering van deze spanning leidt. Het lang aanhouden van een zachte passage kan dan juist weer
spanning opwekken. Zowel de dynamische opbouw als de notenlijnen zijn dus te gebruiken om spanningsbogen in het
muziekstuk te creeren .
Bij het opbouwen van spanning word! de verwachting gewekt dater uiteindelijk een oplossing van deze spanning komi. Muziek
ligt makkelijk in het gehoor als na elke spanningsopbouw de intuitief reeds geanticipeerde oplossing daadwerkelijk word!
ingelost De sequentie van de noten kan op deze manier extra nadruk leggen op bepaalde noten door er een spanningsboog
aan toe te voegen . De melodie werkt steeds naar een climax toe, gevolgd door de ontspanning via een dalende lijn (de
anti-climax), waarna weer naar een nieuwe climax kan worden toegespeeld. De hoogtepunten in het muziekstuk krijgen dan
vanzelf meer aandacht dan de rest van het stuk. In sommige fuga's van Bach worden juist de lage tonen benadrukt, een
omgekeerde climax. Dit is in de westerse muziek echter niet natuurlijk, en de laagtepunten worden voortdurend vergeleken
met een vaste en hager liggende noot om de laagtepunten te benadrukken. Overigens is zijn er diverse moderne stromingen
binnen de muziek die de pure sequentie van de noten een belangrijkere rol geven dan het opbouwen en weer oplossen van
spanning door middel van tonaliteit. Dodecafonie is een goed voorbeeld van een a-tonale muzieksoort.
Niet aileen de volgorde van de noten bepaalt welke noten nadruk krijgen en welke als een soort 'tussen' noten worden
ervaren . Het ritme en metrum van een melodielijn zijn minstens zo belangrijk. De tijdsduur van de individuele noten kan
worden verlengd of verkort Langere noten hebben meer tijd om in te werken op de luisteraar en krijgen daardoor een
belangrijkere rol in het stuk. Langzame noten kunnen ook een stuwende werking hebben , doordat ze spanning opbouwen en
als het waren verlangen dat deze spanning wordt opgelost door een serie snellere noten. En noten die binnen een melodie
nodig zijn, maar binnen het grotere geheel van samenklinkende stemmen onaangenaam klinken , kunnen tach in het grotere
geheel blijven passen door ze niet te lang Iaten duren. Veel muziekstukken wisselen deze snellere en langzamere gedeelten

at, waardoor een soort ritmische golfbeweging van spanning en ontspanning ontstaat
Kleine veranderingen in het ritme kunnen zo sommige noten benadrukken en de aandacht van andere noten juist wat
wegleiden . Hierdoor ontstaat een onderscheid tussen de belangrijke hoofdtonen en de meer versierende neventonen. De
versierende tonen kunnen op hun beurt weer verwachtingen wekken over de hoofdnoot die er op zal volgen. Door deze
anticiperende versier ing bi jvoorbeeld te vertragen, kan de spanningsopbouw in zowel de melodie als in het ritme worden

gebruikt en is de ervaring van de climax en oplossing des te groter. Deze vertragende anticipatie haalt letterlijk de vaart
uit een stuk en wordt vaak toegepast aan het eind van een muzikale zin of aan het slot van een muziekstuk. Versierende
tonen kunnen daarnaast worden gebruikt om verschillende gedeeltes van een melodie met elkaar te verbinden. Op een
vergelijkbare manier kunnen bepaalde maten belangrijker, of zwaarder, worden gemaakt dan de overige Iichte maten door
met een alwisseling in het ritme te spelen. Op die manier kan extra gelaagdheid in een muziekstuk ontstaan en een
duidelijke zinsbouw worden aangebracht.
Als een duidelijk gescheiden stukje van de melodie met enige regelmaat wordt herhaald, dan vormt dit een motief. Een
bekend voorbeeld vormt het 'kort-kort-kort-lang' uit de 5de symphonie van Beethoven . Dit motiel komt gedurende het eerste
deel voortdurend terug , op verschillende toonhoogtes, in wisselende tempi en bij diverse instrumenten . Het terugkeren van
het motief zorgt voor herkenning , terwijl de genoemde alwisseling voor voldoende spanning zorgt.
Verschillende motieven kunnen aan elkaar worden geknoopt tot grotere eenheden, die sam en weer een muzikale zin vormen.
Als motieven te vaak herhaald worden, kan je als luisteraar verveeld raken. Het varieren van de noten binnen een motiel kan
dan opnieuw de spanning opbouwen. Er volgt namelijk iets nieuws en onbekends, terwijl het oorspronkelijke motief toch
herkenbaar blijft. Ook kunnen delen van het motief worden gesplitst en als basis voor een nieuw motief worden gebruikt
Het is duidelijk dat niet aileen de volgorde van de noten zelf, maar ook die van de structuren die door groepjes van noten
worden gevormd, en bovendien de tijdsduur van de afzonderlijke noten en motieven, allen bepalend zijn bij de opbouw van
een muziekstuk.
Doordat de vorige noot of serie noten nog in het geheugen zit als een nieuwe noot klinkt , kunnen de achtereenvolgende
noten ook tot samenklank leiden. Dit staat bekend als schijnpolyfonie. Een solostem of monofoon instrument kan een
melodielijn Iaten horen waarin meerdere stemmen verstopt zijn. Deze schijnstemmen zijn vaak van elkaar gescheiden door
grote sprongen in de toonhoogte, terwijl tussen deze grote sprongen slechts kleine bewegingen worden gebruikt De hoge
en lage gedeeltes van de melodie lijken dan twee aparte stemmen te zijn.
Door verschillende stemmen tegelijkertijd te Iaten klinken wordt samenklank onontkoombaar. De verschillende stemmen
kunnen op een enkel polyfoon instrument (zoals een gitaar of piano) worden gespeeld , of door verschillende instrumenten
worden vertolkt Samenklank leidt tot harmonie, een derde belangrijk ingredient naast melodie en ritme. Vaak is al na een
aantal noten duidelijk wat de harmonie van een stuk is. Zo klinkt muziek in de majeur toonzetting vaak vrolijk, terwijl mineur

gelaagdheid in muziek

akkoorden in de regel een droevige stemming oproepen. Veel bekende vrolijke kinderliedjes zijn geschreven in majeur
en een bekend voorbeeld van een muziekstuk in mineur is weer het eerste deel van de 5de symphonie van Beethoven
of het openingsthema van de Matthaus Passion van J.S. Bach. In de pop en jazzmuziek word! vaak gewerkt met vaste
akkoordenschema's, waarin een aantal harmonieen elkaar op een zekere, meestal natuurlijk in het gehoor liggende, volgorde
worden gebruikt. De mel odie of improvisatie wordt dan rond deze akkoordenschema's opgebouwd.
Melodische en harmonische krachten kunnen elkaar versterken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een opeenvolging van
noten in de melodie er voor zorgt dat een in eerste instantie 'wringende' of dissonante noot oplost naar een prettig klinkende
of consonante noot. Of een noot in de melodielijn dissonant of consonant is, word! bepaald door de harmonie die onstaat
als aile stemmen samenklinken. Als in dit geval de harmonische oplossing van dissonant naar consonant vergezeld gaat
van een ritmische of melodische nadruk, dan versterken al deze effecten elkaar wederom en wordt de spanning door
verschillende lagen in het stuk opgebouwd.
In deze context is de contrapunt een van de mooiste voorbeelden waar binnen de muziek gelaagdheid en sequentie
samenkomen. Het begrip contrapunt is afgeleid van het Latijnse 'punctus contra punctus', ofwel noot tegen noot. Hier
word! letterlijk tegen elke noot een of meerdere andere noten gezet. Deze noten samen vormen dan een steeds wisselende
harmonie. Het contrapunt bekijkt de muziek in eerste instantie horizontaal, als een verzamel ing of sequentie van gelijkwaardige
stemmen. De harmonie word! dan door de verticale samenklank of gelaagdheid van de stemmen gevormd. Om de ontstane
harmonieen acceptabel te houden, moeten de melodielijnen daarom aan bepaalde regels voldoen.
Een fuga is een muziekvorm waarin naast deze meerstemmigheid ook de herhaling en variatie op een of meer motieven
bepalend is. Bach was een meester in het schrijven van fuga's en om de complexe gelaagdheid van deze stukken toe
te lichten, staat hiernaast een analyse van de driestemmige fuga in Es uit het Wohltemperiertes Klavier I van J.S. Bach
afgebeeld

Ill.

Het voert te ver om hier op aile details in te gaan, maar het is meteen duidelijk dat naast de drie lagen die

door de drie stemmen (elk van de drie regels muziekschrift) worden gevormd , er nog veel andere verbanden te leggen
zijn. Het thema word! door de 1ste stem gespeeld, en in maat 3 door de tweede stem beantwoord. In maat 6 word! het
thema opnieuw ingezet door de 3de stem. Dit vraag en antwoord spel gaat het hele stuk door. Naast het thema is er een
verbindend motief (de codetta) en een contrasubject, die word! gebruikt als begeleidende stem onder het thema. De drie
stemmen samen vormen steeds nieuwe harmonieen. Het opeenvolgen van verschillende harmonieen staat bekend als

In

modulatie. Verder wordt er binnen de motieven gevarieerd, door bijvoorbeeld de noten sneller of langzamer (verkleining
respectievelijk vergroting) te spelen, of door de volgorde om te keren in hoogte (omkering) of tijd (kreeftgang). Zelfs als je
het notenschrift niet beheerst, is duidelijk dat deze fuga zowel horizontaal als verticaal vele lagen en dwarsverbanden kent
en dat de sequentie van de verschillende motieven een doorslaggevende rot speelt.
Gelaagdheid kan ook op een heel andere, in zekere zin directere, manier terugkomen in de muziek. Het stuk 'The Unanswered
Question' van Charles lves vormt een voorbeeld van een muziekstuk waarin de gelaagdheid puur door verschillende
instrumentgroepen wordt gevormd . Leonard Bernstein geeft een mooie interpretatie van dit stuk: 'Een trompet stelt zes
keer een vraag, waarna houtblazers elke keer een paging doen om deze vraag te beantwoorden . Het eerste antwoord is
aarzelend en langzaam, het tweede is wat sneller, het derde weer sneller, tot de noten elkaar bij het zesde antwoord zo snel
opvolgen dat het als luid getater overkomt. De houtblazers staan zo voor menselijke antwoorden, die steeds ongeduldiger
en wanhopiger worden. Uiteindelijk verliest het antwoord zo volledig zijn betekenis. AI die tijd hebben de strijkers hun eigen
muziek gespeeld, oneindig zacht en aanhoudend, zonder verandering in sterkte en onafhankelijk van het vreemde vraag- en
antwoord spel van de trompet en houtblazers.' De gelaagdheid wordt hier door de drie instrumentgroepen gevormd: de
strijkers, de houtblazers en de trompet. In sommige uitvoeringen wordt deze gelaagdheid nog verder benadrukt door de
verschillende stemmen ook ruimtelijk van elkaar te scheiden. in plaats van ze bij elkaar op een podium te Iaten spelen.
En zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen waarin de sequentie van noten, motieven en thema's, van verschillende
instrumentgroepen en stemmen, en de gelaagdheid die door samenklank ontstaat, de steer en betekenis van de compositie
en uitvoering bepalen. Het is hopelijk duidelijk geworden dat de begrippen sequentie en gelaagdheid nauw met muziek
verbonden zijn.

perceptie

"Het naakte feit dat op deze bladzijden iets staat, maakt dat het tot het domein van de architectonische representatie behoort.
Ongeacht of ik er woorden, plattegronden of beelden in op heb genomen, iedere bladzijde van deze publicatie kan op een
lijn worden gesteld met de mythologische wereld van de dood: dat wil zeggen dat ze de privileges van de exterritorialiteit
genieten; ze bevinden zich buiten de architectuur, buiten de realiteit van de ruimte.
Woorden en plattegronden zitten veilig tussen de andere geestelijke denkbeelden. Ze zijn ver verwijderd van het echte
Ieven, de subjectiviteit en het zintuiglijke. Zelfs als de woorden van de gedrukte bladzijde als slogan op de muur worden
gespoten, blijven ze een teksteenheid. Boullees aforisme 'architectuur word! gevormd door de voortbrengselen van de geest'
onderstreept slechts het belang van conceptuele doelen in de architectuur, maar gaat volledig voorbij aan de zintuiglijke
realiteit van de ruimtelijke ervaring."
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Bernard Tschumi wijst hiermee op de paradoxale relatie tussen enerzijds architectuur als 'product van de geest, als conceptuele
en onstoffelijk gemaakte discipline' , en anderzijds 'architectuur als zintuiglijke ruimte-ervaring en als ruimtelijke praktijk'.
Architectuur is zowel 'geconcipieerde ruimte' (ontworpen ruimte) als 'waargenomen ruimte', die wederzijds afhankelijk van
elkaar zijn, maar onverenigbaar omdat ze onmogelijk gelijktijdig aanwezig kunnen zijn . "Men kon niet tegelijkertijd ervaren
en den ken dat men iets ervaart; 'he! concept van een hond blaft niet', het concept van ruimte bevindt zich niet in een ruimte ,
ideele ruimte is geen werkelijke ruimte."
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ligt volgens Tschumi de erotische kracht van architectuur in het moment

van de oplossing van deze paradox, wanneer de onmiddellijke ervaring van de ruimte haar concept word!.
Het belang van de 'zintuiglijke realiteit van de ruimtelijke ervaring' kan ik zelf onderschrijven na een bezoek aan het
Pantheon in Rome. Woorden en beelden kende ik, maar zoals een beeld meer kan zeggen dan duizend woorden, zei mijn
eigen, zintuiglijke ervaring meer dan duizend beelden.

In de Renaissance vormden de vijf zin tu igen een hierarchisch systeem, waarbij het oog op de hoogste plaats stond en tast
als laagste zin tu ig werd gezien. Het systeem was gerelateerd aan het kosmische lichaam: het zien hang! samen met vuur en
Iicht, het gehoor met Iucht, reuk met damp, smaak met water en tast met aarde.

zien
Ook vandaag de dag is onze cultuu r voornamelijk visueel ingesteld. Onze perceptie wordt gedomineerd door zien en
zichtbaarheid. De televisie en de computer hebben zich als visuele media in onze cultu ur genesteld, communicatie tussen
mensen en tussen mensen en objecten vindt steeds vaker plaats via he! beeldscherm.
Toch is de visuele dominantie niet verwonderlijk, tweederde van de zenuwen die het centrale zenuwstelsel binnenkomen
is immers afkomstig van de ogen. Ons gezichtsvermogen bepaalt dan ook voor het grootste deel hoe wij onze omgeving
waarnemen. Het oog is gevoelig voor Iicht, lichtveranderingen en lichtverschilten. Licht is niet waarneembaar zonder een
vorm die het kan reflecteren en omgekeerd is vorm niet zichtbaar zonder Iicht. Doordat we twee ogen hebben, ku nnen we
ook diepte zien.

ruiken
De evolutie van het oog, waardoor wij nu in stereo en kleur kunnen zien heeft echter wei gevolgen gehad voor onze andere
zintuigen. Ons voorheen belangrijkste zintuig heeft het in de loop van de evolutionaire geschiedenis moeten afleggen tegen
de visuele waarneming. De neus werkt lang niet meer zo goed als vroeger, maar heeft loch nog een aantal belangrijke
functies. Naast de signaalfunctie (gevaar, lekker) speelt geur ook een cruciale rol in onze emotionele huishouding en kan het
gedachten- en geheugenprocessen sterk be'invloeden. Het lastige van onze reukzin is echter dat het in ons brein nauwelijks
verbonden is met het taalgedeelte in onze hersenen. Het gevolg is dat geuren moeilijk te verwoorden zijn. Maar dat neemt
niet weg dat de effecten van geur erg sterk kunnen zijn. De sterkste herinnering van een ruimte is vaak haar geur. Een
bepaalde geur kan plotseling intense herinneringen oproepen aan gebeurtenissen of plaatsen van jaren geleden. Dit komt
doordat de geurzin direct inwerkt op het limbische systeem van de hersenen. Oat is het gedeelte van ons brein, dat onze
emoties reguleert en ook nog eens een geheugenfunctie heeft. Als we iets ruiken word! dat direct in verband gebracht met
een gevoel of een herinnering. Vaak is dat het gevoel dat aanwezig was bij de kennismaking en de opslag van die geur.

so

1

horen
Ondanks dat het oor in he! Renaissancistische zintuiglijke systeem op de tweede plaats staat, zijn we ons zelden bewust
van hoeveel we eigenlijk horen . Net als de neus heeft het oor een waarschuwingsfunctie. Geluid , en daarmee het gehoor, is
essentieel bij verbale (intermenselijke) communicatie en muziek, maar het kan ook als hinderlijk lawaai worden ervaren. In
de ruimtelijke waarneming speelt geluid een belangrijke rot.
Elk gebouw of elke ruimte heeft zijn eigen karakteristieke geluid. Oat geluid kan worden beschreven in termen van hard
en zacht, galmend of dood, prettig of vervelend, constant of variabel, achtergrond of voorgrond . En daarmee in termen
van intimiteit of monumentaliteit, afwijzing of uitnodiging . De combinatie van zulke kenmerken wordt bepaald door de
architectuur en bepaalt daarmee de soundscape van onze omgeving , die vervolgens weer onze perceptie van architectuur
beinvloedt. Er ontstaat een interactie tussen de waarnemer en de ruimte. Met ons gehoor tasten we de ruimte als het ware af.
Het geluid dat door een ruimte weerkaatst wordt geeft een indruk van vorm, grootte, materiaal en textuur van die ruimte.

voelen
De tastzin is misschien wei het meest concrete of 'voelbare' zintuig. Het is het zintuig dat zorgt voor een tactiel contact
met de wereld. Overal in de huid zitten sensoren die gevoelig zijn voor pijn, druk en temperatuur, waarmee de huid textuur,
gewicht, dichtheid en temperatuur van materiaalleest. Han den komen als lichaamsdelen , die worden gebru ikt voor pakken
en vasthouden, vaak en het meest bewust in aanraking met material en. Voeten, als onbewuste dragers, zijn bijna continu in
contact met materiaal. Ze bewegen ons door een ruimte , door een gebouw.
Tijdens de mini-excursie 'choreografie van ruimtelijke overgangen' die 7 juni 2006 plaatshad, werd ik als een van de
deelnemers bewust gemaakt van de dagelijkse gang door de entree van Vertigo: De luie trap die het begin van de entree
markeert vereist een bepaald loopritme. De regelmaat van elke stap een tree vraagt om krachtige pass en, terwijl een 'gewone'
pas een aritmische Ired tot gevolg heeft. Bovenaangekomen neem de focus op het Iopen af, de snelheid verandert omdat je
vaak even moet inhouden voor de schuifdeuren . Het tochtportaal geeft een overgang aan, een overgang in temperatuur en
een overgang in materiaal , die door de loopmat wordt gemarkeerd. Naar de trappenzaal toe volgt een draaiing , die je met
je hele lichaam moet maken, maar die met je hoofd begin! en bij je voeten eindigt. In de trappenzaal is het loopritme al
enigszins ondergeschikt aan de varierende kijkrichting, wat op vlakke vloer van plaza verder toeneemt.

In de verschillende ruimtes bewegen we ons verschillend, van trap naar vloer, van hoog/laag naar vlak, van verticaal naar
horizontaal. Als we een gebouw ervaren, bootsen we onbewust zijn vorm na met ons lichaam.
Bij het bewegen worden de krachten op het lichaam verdeeld en herverdeeld, wat door middel van regeling en terugkoppeling
tussen sensorische en motorische zenuwen plaatsvindt. De mogelijkheid om de positie van het eigen lichaam en de
lichaamsdelen waar te nemen wordt oak wei proprioceptie genoemd.
multisensorisch

Hoewel veel mensen zintuiglijke waarnemingen niet vermengen, zoals mensen met synesthesie dat wei doen, is een
ruimtelijke ervaring multisensorisch. Het oog, het oar, de neus en de huid zijn afzonderlijke zintuigen, de totale ervaring is een
samenwerking en wisselwerking van die verschillende zintuigen. Een ruimte ervaren is niet een kwestie van aileen zien 6f horen
6f voelen 6f ruiken . Het is de samenwerking van de zintuigen die het totaalbeeld geven. Ruimte, schaal, materiaal worden niet
aileen gezien door het oog, maar oak door het oar, de neus, de huid, het skelet en de spieren, en zelfs de tong kan daar een
bi jdrage aan Ieveren.
Of zoals Peter Zumthor zegt: "Man kann das Material eines Gebaude nicht nur sehen, sondern auch riechen und fuhlen."
perceptie

"II you like a house or an inner space, it is something you feel, not something you think. Architecture is a sensuous art, because
it is perceived with the senses. 01 course, the mind comes into play too, as it is through experience that we understand how
buildings work, and so there is a certain empiricism at work. But the most important thing is emotional understanding. This
cannot always be rationalized or summoned at will. It is often just there.", zegt Peter Zumthor.
Zintuiglijke gewaarwording (sensatie) is een eerste slap is in het contact tussen organismen en hun omgeving. Perceptie is
meer dan aileen de zintuiglijke gewaarwording. Het houdt een bewuste ervaring van objecten en van relatiestromen tussen
objecten in. Perceptie is een voortdurend actiel proces, tussen prikkeling, wat we verwachten, voorspellen en wat we voelen.
"(.. )I had lapsed in to sell-conscious architectural analysis mode, and was walking around the dining hall when I dropped the
pencil I was sketching with. Bending down to pick up I was quite shocked to feel hoe warm the floor was. The material was
of a type that normally expects to feel cold, but it was warmed by underfloor heating. Here the material and the sensation of

touching it sent out signals that caused me to recall experiences of spaces that were on the whole smaller, warmer and more
intimate than the great hall I was in. There was an incongruity between perception and expectation based on memory."

fiiJ

Bryan Lawson geeft hiermee aan dat perceptie een actief maar ook vooral een onbewust proces is. Tot op zekere hoogte
integreren we de ervaringen van al onze zintuigen zonder bewuste analyse.
De zintuiglijke ervaring van het Pantheon was voor mij het moment waarop ik me bewust werd van de discrepantie tussen reele
waarneming en representatie. Parallel aan en overlap pend met de paradox van Tschumi zijn ook deze !wee aspecten of niveaus
waarop architectuur, tot op zekere hoogte , kan worden begrepen en waargenomen, wederzijds afhankelijk van elkaar en bestaan
ze eerder naast elkaar dan dat ze simultaan aanwezig zijn.
In de reele waarneming communiceren de waarnemers direct met de ruimtelijke praktijk van architectuur, waarbij verschillende
factoren, zoals esthetische, sociale, politieke, financiele, technische en stedenbouwkundige zichtbaar worden.
"Architectuur is beeld (wat de architect voor ogen had), maar word! tegelijk ook beeld (wat de waarnemer ziet). Het beeld dat
men zich van architectuur maakt is het resultaat van de som van mentale, haptische en optische indrukken." por
In de eerste zin van dit citaat van Moritz KOng, curator van Kunstcentrum deSingel, lijkt 'beeld' puur visueel lijkt te zijn. De
architect heeft een beeld voor ogen, en de waarnemer ziet. In de tweede zin word! genuanceerd dat het beeld meer is dan een
optische indruk, dater bij he! maken van een beeld veel meer komt kijken. Het maken impliceert een actief proces, waarbij ook
andere zintuigen dan he! oog en mentale processen betrokken zijn. Je krijgt geen beeld, maar vormt een beeld. Beeldvorming
is een actief (mentaal) proces. maar ontstaat vanuit een (fysieke) beweging. "Space begins because we look away from where
we are." rwr, zoals de Amerikaanse dichter en fenomenoloog Michael Palmer schreef.
"Ruimte is he! werktuig bij uitstek van een architect. Hij bakent hem af, beperkt, vormt en bepaalt het, de architect geeft
hem een betekenis en een functie, tot het punt waarop deze labiele ruimte tot architectuur verstart. Pas de waarneming van
architectuur door de toeschouwer verleent er een dynamiek aan. (.. ) Op deze wijze ontstaat een subjectieve en immateriele
waarheid van de architectuur, die zich fundamenteel van de gebouwde, materiele werkelijkheid onderscheidt. Zo leidt de
architectuur tot verschillende voorstellingen. Ze komi dus niet aileen tot stand door de realisatie van een programma, maar ook
door de toeschouwer."

1101 Ook

deze schijnbare dualiteit lijkt op de paradox van Tschumi. Hier is echter eerder sprake van een

gelaagdheid, een simultane aanwezigheid die paradoxaal genoeg onzichtbaar en ondoorzichtig is. De perceptie die voor iedere
waarnemer anders is, de immateriele waarheid, en de materiele werkelijkheid zijn onmogelijk los van elkaar te zien .

beeld

Architectuur word! niet aileen gebouwd en ervaren. maar ook gerepresenteerd. Door middel van lotografie en analyse,
reproductie en vermenigvuldiging in media als lijdschrilten, boeken, op hel internet of via powerpoint-presenlalies. Mel
deze mediatie wordt de architectuur in een andere werkelijkheid gezet. Elke representatie , elke lolo of albeelding, elke
beschrijving of commentaar gaal al uil van een bepaalde wijze van zien of waarnemen. Deze visie, een extra laag in de
perceptie, is een filter waardoor voorstelling interpretatie word!, en daarmee verengend kan zijn.
Architectuur wordt op deze manier gereduceerd van een bron die voortdurend beelden genereert tot slechts een afbeelding.
Deze afbeelding - plattegrond, maquette, Iota of animatie- word t altijd door 'een ander' bepaald en daarmee gemanipuleerd,
vaak geidealiseerd of ook gebanaliseerd. Bepaalde aspecten van de werkelijkheid worden belicht of juist uitgeschakeld.
KOng vraagt zich af in hoeverre een albeelding of een tekst de lysieke kwaliteiten van de architectuur kunnen weergeven:
"De schets (... ) is misschien wei de meest authentieke weergave van architectuur, omdat ze de meest directe en spontane
uitdrukking van het den ken is. Niettemin blijlt een schets altijd tweedimensionaal. Het technische plan beantwoordt aan de
meest accurate omzetting van de werkelijkheid, maar wei zonder de tactiele component. Het model, dat vaak pas nadien
word! uitgevoerd, reduceert het lichamelijke aspect en is als miniatuur een verkleining en banalisering van de realiteit. En
de virtuele animatie staat gelijk met een utopische idealisering . Eenmaal het bouwwerk is opgetrokken, biedt ook een Iota
slecht een beperkte objectieve zienswijze, waarbij de omgeving of de context slechts zelden word! uitgeschakeld." '10' Op de
vraag of architectuur eigenlijk wei tentoongesteld kan worden, beantwoord hij dan ook onmiddellijk negalief. "Architectuur
kan hoogstens zichtbaar worden gemaakl. " En zo word! de perceptie gereduceerd tot zijn visuele aspect.
Een kunstobject is autonoom en heeft zonder tentoonstelling wellicht geen bestaansreden. Een architectonisch object (een
gebouw) is daarentegen heteronoom en is daarmee onderworpen aan regels van buitenaf. Architectuur wil worden gebouwd,
niet tentoongesteld worden . "Architectuur wil niet contemplatief zijn zoals een kunstobject, maar fysiek en misschien
wei eeuwig. " 1101 Een tentoonstelling is meestal beperkt in tijd en vindt plaats op een andere locatie dan het subject (het
gebouw) zich bevindt. Een tentoonstelling geeft door deze beperkingen de architectuur enkel weer. De middelen die hiervoor
gebruikt worden vormen zeker een deel van het architectuurproces, maar zijn geen architectuur. "Het zijn hulpmiddelen om
architectuur te verduidelijken en te Iaten communiceren. Het enige wat hieraan ontbreekt, zijn de mensbetrokken maalstaf,
de fysieke dimensie en de haptische kenmerken." '10' Archilectuur is vooral een zintuiglijke ervaring!

pabell6n de montanas

In het hoofdstuk pabell6n kwam aan de orde dat het paviljoen een verwijzing vormt. Oorspronkelijk verwees het ais bijgebouwtje
naar het grate moedergebouw, maar met de tijd werd de verwijzing abstracter: het paviljoen werd symbool voor grate begrippen
als kunst , nationaliteit, ideologie en technologie.
In het geval van het Serpentine paviljoen vormt het tijdelijke paviljoen enerzijds een verwijzing naar de Serpentine gallery, en
anderzijds naar de hedendaagse architectuur. In plaats van een architectuurtentoonstelling met tekeningen, renderings, toto's
en maquettes, word! hier architectuur tentoongesteld, zodat architectuur vanuit de eerste hand ervaren kan worden.
Op wereldtentoonstellingen dienden de gebouwen in eerste instantie voornamelijk als tentoonstellingsruimte totdat de
architectuur vanaf het begin van de 20ste eeuw een steeds prominentere rol kreeg. De tentoonstellingen werden opgezet
random kleinschalige landenpaviljoens die verwezen naar de nationale identiteit van de betreffende Ianden.
Tijdens de expo in Zaragoza fungeert mijn gebouw als 'pabell6n de montarias'. Daarmee verwijst het paviljoen in eerste
instantie naar bergen, of beter gezegd naar het thema bergen . Bergen zijn pas werkelijk ervaarbaar als bergen zelf. lk geef mijn
interpretatie daarvan, waarmee ik een deel van die ervaring wil overbrengen. Daarnaast verwijst het ook naar zichzelf, maar dan
in de functie van muziekgebouw. Om deze twee opeenvolgende functies in een gebouw te verenigen be rust het concept van het
gebouw op de tot abstracte thema's geworden overeenkomsten tussen bergen en muziek. Gelaagdheid en sequentie vormen de
verbindende factor tussen bergen en muziek en tussen de functie als expo-paviljoen en als muziekgebouw.
Het bestaan van het paviljoen is meestal van tijdelijke aard. In Zaragoza zijn de expo-paviljoens als gebouwen niet van
tijdelijke aard, maar zullen na de expo een nieuwe functie vervullen. De functie als expo-paviljoen is van tijdelijke aard . Als
muziekgebouw heeft het een meer permanente functie. Hierdoor ontstaat een gelaagdheid van een permanente structuur waarin
de gezamenlijke thema's tot uitdrukking komen, een tijdelijke laag tijdens de expo en een meer permanente laag wanneer het
als muziekgebouw functioneert.
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Het thema van de expo Zaragoza is water en duurzame ontwikkeling. Onderwerpen die oak in de bergen van groat belang zijn
De rol van de mens in de omgang met het berg landschap en de gevolgen van de opwarming van de aarde voor het landschap,
de bewoners en mensen in de wijde omgeving zijn onderwerpen die tijdens de expo uitgelicht kunnen worden.

mens en berg
De westerse mens heeft een nogal wispelturige verhouding met bergen gehad. Het is opvallend hoezeer het denken over
bergen de laatste eeuwen is veranderd. Eerst waren de bergen afschrikwekkend, plaatsen waar uitsluitend goden leefden en
waar de mens niets te zoeken had. Tot halverwege de achttiende eeuw de natuur ontdekt werd en hier en daar een ander geluid
klonk: een enkeling die zich de bergen in waagde en die naar verklaringen zocht waarom de bergen waren zoals zij waren. Echt
de allereersten waren die pioniers meestal niet. Jagers en herders trokken aliang door de Alpen en de passen werden sinds de
Romeinen benut bij wijze van strategische verkeersaders. Angst belette zijn voorouders om de bergen in te trekken. Jarenlang
geloofde iedereen dat daar tussen die zwarte rotstorens goden, monsters en draken huisden die naar eigen goeddunken met
bergen sneeuw en madder smeten.
Het bergbeeld is bepalend voor de omgang met de bergen. De Romeinse geschiedschrijver Titus Livius schreef 2000 jaar terug
over de 'weerzinwekkendheid der AI pen' en dit beeld heeft het denken tot in de 18de eeuw beheerst. Vanuit de heuvels en de
daten- al ver voor de jaartelling door mensen bewoond- zag men het hooggebergte als een hindernis waar je aileen doorheen
trok als het niet anders kon, met aile gevaren van dien.
Tijdens het begin van de industriele revolutie veranderde dit beeld volkomen. De natuur verloor zijn bedreigende karakter,
waarschijnlijk omdat de mens de indruk kreeg dat hij de natuur in de hand had. Bergen moesten niet Ianger worden vermeden
maar juist opgezocht. Verschrikkelijk werd prachtig. Maar prachtig is uiterst subjectief: 'mooi' werd wat 'bruikbaar' was, zoals
de in cultuur gebrachte bergwei. Het hooggebergte daarachter beschouwde men als nutteloos, Iauter romantische achtergrond.
Romantici als Jean-Jacques Rousseau brachten met hun lyrische uitingen een ware Alpenhysterie op gang waardoor stedelingen
massaal de bergen in wilden. Tekenend voor dit wijzigende bergbeeld is het feit dater rand 1800 nag geen enkele bruikbare
Alpenkaart bestond maar dat het loerisme zich vanaf 1850 blijvend in de Alpen had gevestigd.
De AI pen werden steeds meer een intense ervaring die je moest bel even, al was het in de 18de eeuw dan oak van een afstandje.
"We mogen aannemen dat de berg Iucht het welzijn van de mens versterkt en zijn Ieven verlengt. Waaruit deze

balsem van Alpenlucht precies bestaat, weet eigenlijk niemand, maar de heilzame werking ervan is onbestreden.", schreef
Georg Luck in 'Der Dichter in der Kutsche'. Tal laze sanatoria verrezen, de Alpen werden gezien als een plaats om te herstellen
en weer gezond te worden.
De kennis over de geschiedenis van de bergen nam oak toe en daarmee wijzigde het bergbeeld opnieuw. Wat voorheen allen
'De Witte Verschrikking' heette, kreeg nu niet aileen een mooie naam en hoogte, maar oak de graten en de passen ontvingen
een naam. Nauwgezet werden de AI pen vastgelegd. En daarmee werden het objecten om te veroveren. Gaandeweg trok men
de bergen niet meer zozeer in ten behoeve van de wetenschap maar vooral ten behoeve van zichzelf. Sinds de 'eerste'
beklimming van de Mont Blanc in 1787 werd de drang om de AI pen te veroveren aileen maar grater. De periode tussen 1850
en 1865 wordt zelfs 'de gouden tijd' van het alpinisme genoemd, een tijd waarin avonturiers, veelal Britten, klassiek geworden
beklimmingen maakten in maagdelijk terrein. Als gevolg van hun enthousiaste verslagen volgden een nieuwe ontwikkeling:
de AI pen moesten nauwkeurig in kaart gebracht worden. Alpenverenigingen schoten als paddenstoelen uit de grand, eerst de
Engelse in 1857, gevolgd door de Oostenrijkse, de ltaliaanse, de Duitse en tenslotte de Zwitserse in 1863. De wetenschap
was naar de achtergrond gedrongen, de sportieve competentie kwam ervoor in de plaats want voortaan ging het erom als
eerste de top te bereiken. De AI pen moesten ontsloten worden, toegankelijk gemaakt voor steeds meer mensen: paden werden
aangelegd, hutten werden gebouwd. Bergbeklimmen bleek niet Iauter rozengeur en maneschijn, ondanks de vaak lyrische
beschrijvingen na afloop. De eerste beklimming van de Matterhorn, een van de laatste te veroveren bolwerken, was niet aileen
het bekendste drama van de Alpen maar markeerde oak het einde van de 'gouden tijd'.
Tekenend voor de veranderende kijk op de bergwereld zijn onder andere de alpenverenigingen, die niet Ianger de ontsluiting
van de Alpen ten doel hebben maar juist de bescherming ervan.

klimaatveranderingen
Tijdens de ijstijd in het Pleistoceen, het begin ervan dateert van 2,6 miljoen jaar geleden, groeiden de ijskappen. Reusachtige
gletsjers gleden vanuit de bergen naar het vlakkere land. Tijdens een ijstijd wisselen warmere (interglacialen) en koudere
(glacialen) perioden elkaar af. Afwisselend trokken de ijsstromen zich terug of drongen het omringende laagland binnen. De
gletsjers die de AI pen bedekten in de verschillende glacialen hebben dit gebergte daarmee zijn huidige vorm gegeven. Smalle
rivierdalen werden U-vormig breed uitgehold door de reuzengletsjers. Aan het einde van de glacialen ontstonden bij
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de smelting enorme meren op de plekken waar de reuzengletsjers vanuit he! bergland op de vlakte stuitten. Achteraf gezien
heefl de ijstijd gunstige sporen nagelaten voor de mens: dalen werden verbreed en pasovergangen uitgesleten. En waar het
ijs zich terugtrok ontstonden terrassen val fijn morenegruis dat uiteindelijk vruchtbare grand bleek te zijn.
De tegenwoordige aanwezige gletsjers in de AI pen zijn voor het laatst sterk toegenomen tijdens een koude periode tussen
1650 en 1850. Rand 1850 bereikten de gletsjers hun uiterste ligging, sindsdien trekken ze zich (met horten en staten)
terug .
Een gletsjer reageert vertraagd op minieme verschillen in he! klimaat. Word! het gemiddeld een graad of !wee koeler, dan
zullen de gletsjers daar enkele jaren later op reageren door te gaan groeien. Word! het daarentegen iets warmer, dan trekt
de gletsjer zich jaren later teug. Een gletsjer is in Ieite de spiegel van vroeger klimaat, want hij reageert met een vertraging
van 10 tot 100 jaar op klimaatsveranderingen. Oat is afhankelijk van de grootte van de ijsstroom en van zijn snelheid: grate
vlakke gletsjers reageren trager op veranderingen dan kleine steile. De Iengie van een gletsjer is geen stabiel gegeven.
He! terugtrekken van de gletsjer gebeurt met horten en stolen Het ene jaar groeit hij zells iets aan, het andere jaar trek! hij
zich enorm terug, het jaar daarop trek! hij zich minimaal terug. Maar gemiddeld bekeken, trekken aile alpiene gletsjers zich
tegenwoordig terug. Sinds 1850 hebben ze zelfs de hell! van ijsmassa verloren .
Dit heeft te maken met de opwarming van het klimaat. Wat daarvan de exacte oorzaak is, weet niemand . Zonnevlekken , het
broeikaseffect, de golfstroom, vulkaanuitbarstingen , het zee-ijs op de polen : het zou allemaal invloed kunnen hebben. De
hedendaagse activiteiten van de mens hebben daar oak een aandeel in. Hoeveel precies is onbekend . Maar de terugtrekking
van is de laatste vijflig jaar dusdanig sterk, dat het niet aannemelijk lijkt dit af te doen met 'ach, de gletsjers hebben
zich vaker in de geschiedenis teruggetrokken' . Die herhaaldelijke terugtrekking is beslist een feit. Maar wat tegenwoordig
schrikwekkend is, is de snelheid waarmee dit gebeurt.
De komende 50 tot 100 jaar zullen vee I kleine en middelgrote gletsjers wegsmelten. Naast ecologische zijn er oak
economische gevolgen . De kans op potentieel gevaar neemt toe met het stijgen van de gemiddelde temperatuur. Door
het snelle smelten van de gletsjers worden 'gletschervorfelder' blootgelegd. Bij hevige regenval kan dit leiden tot
aardverschuivingen met aile gevaren en gevolgen van dien voor de valleien en dalen. Oak de snelstijgende gletsjermeren
vormen een potentieel gevaar.
Door de stijging van de temperatuur ontdooit oak de permafrost. Permafrost is een 20 tot 100 meter dikke laag bestaande uit

lag

ijs en grand die normaliter het hele jaar bevroren is. In de laatste 100 jaar is de permafrostgrens 150 tot 200 meter
omhooggeschoven. Door het ontdooien komen berghellingen in beweging, soms in slowmotion, soms als plotselinge
steenlawines. In 2006 donderde een reusachtige steenlawine van de Eiger at. De oorzaak van dit spectaculaire voorval is
waarschijnlijk het loskomen van rots als gevolg van het verdwijnen van permafrost in het gesteente, en het verdwijnen van
ijsmassa's van de Grindelwaldgletscher die de rotswanden als het ware wat ondersteunden.
Voor Europa werken de AI pen als regenvanger: vochtige luchtmassa's uit aile windrichtingen worden door de hoge tappen
tot stijgen gedwongen en zo tot regenvorming waarbij waterdruppels via de bergbeken weer omlaag stromen richting zee
waar ze verdampen tot nieuwe regenwofken . De Alpen krijgen per jaar meer neerslag dan de omringende Europese Ianden
(1450 mm in de Afpen tegen 660 mm in Europa) . leder jaar vfoeien ongelofelijke hoeveelheden water de AI pen uit: 216.200
miljoen m3, dat is 25 keer de inhoud van het fJsselmeer, dat onder meer gebruikt wordt voor drinkwater en irrigatie van
fandbouwgebieden .
De winter van 2006/2007 was in West Europa de warmste winter ooit gemeten. In combinatie met de droogte leidde
dit tot zeer geringe neerslag. De gevolgen waren duidelijk zichtbaar: sneeuwloze berghellingen en daardoor veel minder
smeltwater. Begin mei werd in het noorden en midden van ltalie de noodtoestand uitgeroepen door de aanhoudende droogte
op de Povlakte. Grote Europese rivieren als de Rijn, de Rhone en de Po ontspringen in de Alpen , door het smeflen van de
gletsjers krijgen de rivieren meer water te verwerken. Perioden van hoogwater kunnen algewisseld worden met juist een
tekort aan water. Het smelten van de gletsjers Ievert ook gevaar op voor onze drinkwaterreserve op lange termijn.
De stijgende temperaturen hebben ook gevolgen voor de flora. De bergffora schuilt afs het ware berg op, waarbij de
zeldzame, aan extreme omstandigheden aangepaste, hooggebergte flora in het nauw gedreven wordt. Als de top van de berg
is bereikt is er geen uitwijkmogefijkheid meer. Er zijn schattingen dat een vierde van de 400 endemische plantensoorten in
de Alpen uitgestorven is.
Voor een grate bron van inkomsten, het wintertoerisme, is de opwarming van de aarde lunest. De winter van 2006/2007
is wellicht een voorproefje voor wat ons te wachten staat. Lagere skigebieden zullen verdwijnen , maar ook hogere kunnen
aileen voortbestaan door grootschalige en dure technologische maatregelen, zoals kunstsneeuw en gletsjerafdekking.
De druk om n6g hogere regionen te ontsluiten voor wintertoerisme zal helaas toenemen. Met aile nadelige ecologische
gevolgen van dien.

conservatorio y auditorio

Na de expo krijgt het paviljoen de functie van een conservatorium en concertgebouw, zodat oak binnen dit gebouw educatieve en
publieke functies worden gecombineerd. Om meer te weten te komen over het gebouw en functioneren van een conservatorium,
heb ik verschillende conservatoria bezocht, die hierna kart besproken worden. Vervolgens wordt er gekeken naar een aantal
klassieke en hedendaagse voorbeelden van concertzalen. Dit resulteert in een programma van eisen.

conservatorium Rotterdam
Het Rotterdams conservatorium is samen met de havo voor muziek en dans en de Rotterdamse dansacademie ondergebracht
in een negen lagen tel lend gebouw, naast concert- en congresgebouw de Doelen. Achter de glazen gevel op de begane grand
bevinden zich de ingang van het conservatorium. Daarboven word! de van gele baksteen opgetrokken gevel met intervallen
geperforeerd door clusters van smalle langgerekte vensters, als notenbalken. In de gevel is de programmatische stapeling
herkenbaar. De bovenste vier lagen steken over de uitbreiding van het congresgedeelte van de Doelen. Bij binnenkomst op
de begane grand voeren roltrappen, overigens aileen toegankelijk voor pasjeshouders, langs muziekruimten naar de vijfde
verdieping. Hier is al een eerste blik te werpen in de wereld van het conservatorium. Vanaf deze centrale verdieping met een
kantine, bibliotheek en ensemblezaal zijn de drie ondergelegen lagen met muziekruimten te bereiken. Oak de vier erboven
liggende etages met lokalen, zalen, kantoren en de ruimten voor de dansers worden vanaf deze laag ontsloten. In vergelijking
met de zone met de roltrappen, zijn de lagen met muziekruimten erg compact en gesloten, waardoor het in de circulatieruimte
het ontbreekt aan natuurlijke lichtinval. Op zesde en zevende laag komen verschillende functies bij elkaar: muziekzalen,
studiecellen, theorielokalen en kantoren van het conservatorium en de ruimten van de havo voor muziek en dans. De veelheid
en verscheidenheid aan ruimten maken het soms moeilijk om jete orienteren in het gebouw. Oak de vormentaal, materiaal- en
kleurgebruik komt soms bijna overweldigend over. En dat terwijl musici van zichzelf al druk genoeg zijn.

conservatorium, Til burg

conservatorium Den Haag
Oak in Den Haag zijn het Koninklijk Conservatorium, de Dansvakopleiding en de School voor Jong Talent in een gebouw
ondergebracht De opzet van het gebouw is veel ruimer dan in Rotterdam. Random een grate buitenruimte liggen de ruimten
voor de dansopleiding, de lokalen voor het voortgezet onderwijs en kantoren. In de hoi is de basisschool gelegen. In een andere
vleugel bevinden zich de muziekru imten van het conservatorium. Het centrale deel met de entree, kantine, pauzeru imte en
bibliotheek vormt samen met twee grate concertzalen het scharnierpunt in het gebouw. De ruime opzet met twee buitenruimten
genereert vee I daglichttoetreding in het gebouw. De ligging met slechts aan een zijde summiere belendende bebouwing draagt
hier oak in grate mate aan bij. Hoewel demateriaalkeuze met betonblokken sober genoemd kan worden, is het gebouw met zijn
bewoners een levendig geheel. Door de gangen van het conservatorium lopend ontstaat als het ware een compositie van de
verschillende stij len muziek die achter de gesloten deuren word! gemaakt De drie ensembleruimten zijn gestapeld en liggen
aan een patio, waardoor je door de transparante gevels de muzikanten van enige alstand gade kunt slaan.
conservatorium Tilburg
Het conservatorium in Til burg maakt deel uit van het Kunstcluster. De kunstopleidingen vormen de wanden van een voormalige
kloostertuin. De eerste lase met daarin de concertzaal, het conservatorium en de dansacademie werd in 1996 opgeleverd. In
2005 werd de vleugel met de academie voor beeldende vorm ing, de rockacademie en de academie voor drama in gebruik
genomen en recentelijk is daar academie voor architectuur en stedenbouw bij gekomen. Op vier plaatsen is de onderste
laag van het bouwblok vrijgelaten om de binnentuin openbaat toegankelijk te maken, waarmee de tuin deel uitmaakt van een
groene route door de Tilburgse binnenstad. De entree aan de noordzijde verbindt de tuin met het schouwburgplein en het
winkelcentrum. In het noordelijke deel bevinden zich het conservatorium en de concertzaal. Dit deel word! doorsneden door
een patio waaraan zowel de ingang van de concertzaal als van het conservatorium liggen. De ingang van het conservatorium
vormt eveneens het hart van de muziekopleiding. Van hieruit worden de verschillende delen ontsloten en dit is eveneens de
plaats waar de concertzaal en het conservatorium met elkaar in verbinding staan. De muziekruimten van het conservatorium
liggen aan gangen, soms aan beide zijden, soms gecombineerd met andere luncties. De overgang met de balletacademie
wordt duidelijk doordat je vanuit een gang met aan de ene kant theorielokalen de balletstudio's in kunt kijken. Oak dit is een
levendig gebouw met studenten, docenten en muziek.

resume
Wat deze drie conservatoria gemeen hebben is dat ze een breed aanbod aan studierichtingen hebben, zoals klassieke muziek,
jazz, world music, compositie, sonology, muziekproductie en muziektheater. De verschillende muziekstijlen, studenten en
docenten uit binnen- en buitenland leveren een bonte verzameling op. Naast de individuele ontplooiing van de studenten
is het contact met andere studenten van dezelfde en andere studierichtingen van groot belang. Oil gebeurt door ensembles
te vormen, door samen te werken met andere studierichtingen, en door informele en spontane ontmoetingen die wellicht
kunnen leiden tot incidentele of structurele samenwerking.
Ontmoeting tussen muzikant en publiek met muziek als katalysator vindt ook plaats op momenten dat studenten presentaties
geven. In Den Haag worden regelmatig gratis toegankelijke lunchconcerten gegeven door studenten van het conservatorium.
Maar he! kunnen ook eindexamenvoorstellingen of grotere concerten zijn. Hiervoor worden ruimten in he! conservatorium
gebruikt, of er word! uitgeweken naar andere concertzalen. Het Rotterdamse conservatorium beschikt zeit niet over een grote
zaal, maar kunnen uitwijken naar het er naast gelegen concertgebouw de Doelen. Hoewel de concertzaal in Til burg bedoeld
was om een connectie te maken tussen het conservatorium en de schouwburg, komi daar in de praktijk weinig van terecht
omdat het conservatorium de ruimte voor een aanzienlijk bedrag moet huren. Zo blijft er in Tilburg nog een zaal over die
voor eindexamens of door ensembles gebruikt kan worden, en dat is te weinig.
Een groot verschil tussen enerzijds Rotterdam en anderzijds Den Haag en Tilburg is de ruimtelijke opzet. Waar Den Haag
en Tilburg meer ruimte hebben en daardoor meer horizontaal georienteerd zijn, is Rotterdam een zeer compact gebouw,
wat meer de hoogte in is gegaan. Oil heeft ook gevolgen voor de daglichttoetreding en daarmee voor de beleving van he!
gebouw. Ondanks dat Den Haag wei buitenruimtes heeft, zijn die niet zonder meer toegankelijk. Rotterdam heeft op de
centrale vijfde verdieping een groot balkon. Het conservatorium in Tilburg heeft de oude kloostertuin, waar bij mooi weer
studenten gebruik van maken. Ook de patio-achtige plein bij de ingang van het conservatorium, en dan met name de trap,
is bij uitstek geschikt om pauze te houden.
Studeren aan het conservatorium betekent vooral ook heel veel repeteren. De conservatoria zijn van 's morgens vroeg tot's
avonds laat geopend, zodat de studenten gebruik ook buiten de lesuren om gebruik kunnen maken van oefenruimten.
Hoewel de conservatoria naar buiten toe enigszins introvert overkomen, is het binnen snel hoorbaar dat het hier om de
muziek draait.

"Mensen, die elkaar vanwege generatie-, ras- of
taalverschillen niet verstaan, kunnen elkaar via
muziek heel vee/ zeggen. Muziek is een universele
taal die misschien niet altijd meteen verbroedert,
maar op z'n minst een goede mogelijkheid schept
om met elkaar in contactte komen."
Winanda van Vliet. docent Conservatorium Rotterdam

RECHTS

Mus1kverein, Wenen

RECHTS oNDER
ONDER

concertgebouw, Amsterdam

Boston Symphony Hall

concertzaal
De GroBer 'Goldenen' Saal Grosser Musikverein in Wenen (1870), de grate zaal van het concertgebouw in Amsterdam (1888) en
de Boston Symphony Hall (1900) worden vanwege hun superieure akoestiek als de drie beste concertzalen voor symfonische
muziek beschouwd. Bij het openingsconcert in 1870 van de GroBer Saal van de Musikverein was het publiek niet aileen onder
de indruk van de architectuur, maar temeer van de fenomenale akoestiek. En dat is gebleven tot op de dag van vandaag.
Voor het concertgebouw in Amsterdam prestigieuze project koos architect Adolf Leonard van Gendt de internationale bouwstijl
die als 'Weens classicisme' de kunstgeschiedenis in zou gaan. Voor de vormgeving en indeling heeft Van Gendt zich duidelijk
Iaten inspireren door het twee jaar oudere, in 1943 verwoeste, Neue Gewandhaus in Leipzig: vloeiende lijnen, ronde hoeken,
de zalen omgeven door ruime corridors. En evenals in Leipzig kreeg de Grote Zaal het 'schoenendoosmodel', zij het vee I
royaler van opzet. In de tijd dat de Musikverein en het Concertgebouw gestalte kregen , werd akoestiek nog beschouwd
als een geheimzinnig samenspel van verschillende, ondefinieerbare factoren. De wetenschap akoestiek en professionele
registratieapparatuur zouden pas in de twintigste eeuw worden ontwikkeld; eind negentiende eeuw was men aangewezen op
succesvolle voorbeelden. Zo is de Kleine Zaal in Amsterdam vrijwel identiek aan de beroemde ovale zaal in Felix Meritis,
terwijl voor de Grote Zaal, wat vormgeving en materiaalgebruik betrelt, de grate concertzaal van het Neue Gewandhaus in
Leipzig model heel! gestaan. Bij latere restauraties heeft men steeds, omwille van de kwetsbare akoestiek, de oorspronkelijke
vormgeving en afwerking van de zalen zoveel mogelijk intact gelaten. Want zelfs met de meest geavanceerde apparatuur laat de
Grote Zaal zich het geheim van zijn weergaloze akoestiek niet ontfutselen. Bij het antwerp voor de Boston Symphony Hall werd
een beroep gedaan op Wallace Clement Sabine, hoogleraar aan de Harvard University, Hij had enige jaren daarvoor onderzoek
verricht om de akoestiek van de lezingenzaal in het Fogg Art Museum in Boston te verbeteren . Sabine formuleerde op grand
van dit onderzoek voor het eerst een formule om de nagalmtijd te berekenen, die later de Wet van Sabine is genoemd De
Boston Symphony Hall was daarmee de eerste concertzaal waarvan de vorm mede op grand van wetenschappelijk onderzoek
is ontworpen.
Deze drie meesterwerken hebben verschillende ding en gemeen. De doosvormige zaal, hoewel van verschillende grootte, maar
met vergelijkbare verhoudingen. De wanden, plafond, balkons en rijke ornamentiek zorgen voor de juiste verstrooiing van het
geluid, waardoor de toehoorders erdoor omringd worden.
Hedendaagse voorbeelden van doosvormige zalen zijn Casada Musica in Porto en het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam.

RECHTS circulalieruimle
LINKS BOVEN grole zaal
LINKS MIODEN paarse zaal
LINKS ONDER Vip-ruimte

casa da musica
Casa da Musica, ontworpen door OMA, is gebaseerd op het beproefde akoestische principe van de doos: een rechthoekig
volume met ideale verhoudingen. Volgens OMA komt de vorm van een muziekhuis uiteindelijk uit op het model van de
schoenendoos. Bij Casada Musica heeft OMA de concertzaal
juist uit
.
., een
.,. grater
,
,....sculpturaal volume gesneden. Het idee voor
het concept van Casada Musica in Porto, is afkomstig van een woningontwerp van OMA, dat nooit gerealiseerd werd. Volgens
Koolhaas hebben architecten de laatste 20 jaar hebben geprobeerd de schoenendoos interessant te maken. Bij Casada Musica
maakt de schoenendoos het project interessant. De grate zaal is op de derde verdieping van het volume gesitueerd en is letterlijk
voorzien van het omlijstende programma. Dit zijn naast het kleine auditorium onder andere een hangende bar, een viproom,
een ruimte voor experimentele (cyber)muziek, een restaurant, repetitieruimten, foyers en diverse kleine zalen voor ontvangsten
en kleinere muziekvoorstellingen. Het bijzondere is dat veel van deze ruimten via wand en van gegolfd glas in verbinding staan
met de grate zaal. Overal zie je beweging en zijn mensen aanwezig. De zaal als 'tunnel' door het gebouwvolume resulteerde in
enorme gegolfde glazen wanden aan de kopse kanten van de zaal. Zo wordt de zaal visueel verbonden met de buitenwereld en
kunnen de mensen buiten het gebouw een glimp opvangen van de dynamiek in de zaal.
In het antwerp van OMA was de royale ornamentiek die in de klassieke zalen is toegepast, en die een belangrijk aandeel hebben
in de akoestiek, uit den boze. Voor de verstrooiing van het geluid zijn in het grate auditorium specifieke houten diHusers
toegepast die het geluid van verschillende frequenties dempen en verstrooien. Andere akoestische maatregelen bestaan uit
de vip-balkons, de namaakorgels, de klankkaatser en de golvende uitvoering van de glazen wanden. Met gordijnen kan de
nagalmtijd be'invloed worden, en kan de zaal geheel verduisterd worden. Op de wand en van de grate zaal is het houtnerfpatroon
van multiplex opgeschaald en op het hout in bladgoud aangebracht.
Aile programmadelen hebben in kleur en materiaal verschillend toegepaste vloer-, wand- en plalondafwerking gekregen. De
vip-ruimte is bijvoorbeeld met Portugese traditionele blauw-witte tegels bekleed. De kleine zaal heeft een glazen wand met
zicht op de stad, de dichte wanden en het plafond zijn bekleed met rode geperforeerde houten panelen. De holtes tussen de
programmadelen en de huid vormen de circulatieruimte. Het circulatietraject is als een ruimtelijke extravagantie, een ruimtelijke
belevenis met allerlei vides, !rappen, hellende wanden en doorkijkjes. De labyrintachtige circulatieruimte onderscheidt zich
van de zalen door een sobere kleurstelling. Wit beton, aluminium vloerafwerking, plafonds van grate platen geperforeerd
aluminium. Met deze eenvoudige material en komi de uitgesproken vorm van de circulatieruimte goed tot zijn recht.

muziekgebouw aan 't IJ
Het Muziekgebouw aan 'tiJ, ontworpen door hel Deense bureau 3xNielsen ligt op de kop van de Oostelijke Handelskade.
In hel gebouw zijn het podium voor hedendaagse muziek, voorheen de IJsbreker, en het Bimhuis voor jazz en improvisalie
ondergebracht, maar zodanig dat beide instituten een eigen en herkenbare identiteit hebben. Later zijn oak het nationaal
Muziekinformatiecentrum en de stichting Gaudeamus aan het programma toegevoegd. Het gebouw is aan drie zijden omgeven
door water. Door het gebouw een kwartslag le draaien ten opzichte van de andere gebouwen aan de Oostelijke Handelskade
geeft het een uitnodigend gebaar naar het centraal station. Daarbij word! oak nag eens maximaal geprofiteerd van de oostwestligging: hel Muziekgebouw staal er om bekend dat hel de mooisle zonsondergang van de stad kan presenteren.
Het Muziekgebouw, het Bimhuis en het kantorenblok voor de muziekstichtingen zijn ruimtelijk en functioneel van elkaar
gescheiden. De gezamenlijke plint herbergt de expeditie en de repetitieruimten. Het dak voegt de bouwdelen samen tot een
gebouw. De dakconstructie is ranker geworden. In een eerder stadium van het antwerp bood dit dak ruimte aan een pakket
voorzieningen, zoals kantoren en de muziekbibliotheek. Vanwege bezuinigingen zijn die verplaatst naar de rug van het gebouw,
waardoor oak dit dee I van het gebouw levendig is. Aan de westzijde markeert een dakoverstek van 19 meter het me est open bare
gedeelte van het gebouw, waarin de foyers van de grate zaal en een cafe-restaurant. Samen met het grate terras biedt dit een
indrukwekkend uitzicht over het IJ en de binnenstad van Amsterdam.
De referentie bij de architectuur was die van scheepswerven, het rauwe karakter van de haven, dat tot uitdrukking komt in houten
vloeren. Het beperkte palet van material en: glas, beton, staal en hout draagt daaraan bij en geeft ruimte aan de muziek.
De grate zaal van het Muziekgebouw vormt technisch de meest geavanceerde ruimte. In een vroeg stadium werd Peutz bij
het ontwerpproces betrokken wat heeft geresulteerd in een zaal met een flexibel ptalond en een beweegbare vloer. Met het
beweegbare plafond kan het zaalvolume varieren en daarmee de nagalmtijd. Elke denkbare soort muziek kan er in zijn eigen
klankkleur en resonans ten gehore worden gebracht. De wanden van de zaal zijn bekleed met blanke latten van esdoorn met
daarachter een verlichtingssysteem. De kleur van het Iicht is variabel en daarmee kan de steer worden aangepast.
Het Bimhuis steekt op acht meter hoogte als een apart bouwdeel door de gevel naar buiten. De zaal bevindt zich in de kop
van het Bimhuis. Door de glazen wand hebben de luisteraars tijdens concerten tussen de muzikanten door uitzicht over de
binnenstad van Amsterdam. Slechts in een enkel geval word! het zicht belemmerd door een zwart gordijn.
Met het Muziekgebouw aan 't IJ heeft Amsterdam er een publiektrekker en landmark erbij.

muziekgebouw aan '!IJ

programma van eisen

CONSERVATORIUM
muziek lesruimten
studiecellen
theorielokalen
ensembleruimten

opname studio
mediatheek
kantoren

kantine
receptie
garderobe
instrumentenberging
berging

1

150
500
500
1150
250
50
50 !
501
200 '

600'

ZALEN
kassa
garderobe
kantoren

grate zaal
zaal
foyers
artiestenfoyer
techniek
kleedkamers
solistenkamers

:kleine zaal
izaal
·toyers
lartiestenfoyer

50
100
200
350

600
500
100
50
150
100
1500

1oo

1

4200-

jlotaal

installatie
laden/lassen
fietsenstall ing

400
500
500
1400
150
150
100

450
parkeren

5000

totaal

6800

300
250
100

650
totaal

OVERIG
cafe
commerciele ruimte
buitenruimte

25001

subtotaal (fno)
tarra(60%)
TOTML (bvo)

13500
8100
21600

programma van eisen
Het totale programma van eisen van het muziekgebouw omvat ruimten voor de educatieve en de publieksfunctie en daarnaast
zijn er een aantal additionele functies in opgenomen.
In een conservatorium is er grote behoefte aan voldoende lesruimten. De hoeveelheid en verscheidenheid ruimten weerspiegelt
het karakter van het conservatorium: muziek maken is veel repeteren en dat kan aileen, en in een klein ensemble tot een groot
orkest. De ruimten moeten akoestisch zo ontworpen worden dat overlast voor medestudenten voorkomen moet worden. Aan de
andere kant mag het voor een buitenstaander hoorbaar zijn dat het om een muziekopleiding gaat. Binnen het conservatorium
moet er voldoende (informele) ruimte zijn voor ontmoeting en interactie tussen studenten en docenten en medewerkers.
Voorbeelden hiervan zijn de kantine of de pantry's, maar ook !rappen, gangen, en ruimten met een polyvalent karakter zijn
uitermate geschikt om ontmoetingen te genereren.
De publieksfunctie van het gebouw is nauw verbonden met de educatieve functie. Beheerstechnisch gezien is het goed het
conservatorium en het concertgedeelte functioneel te scheiden. Dit impliceert niet dat er geen contact of relaties mogen
zijn tussen de studenten van het conservatorium en de concertbezoekers. Juist in dit gebouw bestaat er een wederzijdse
afhankelijkheid: zonder muzikanten geen muziek, zonder bezoekers geen concert. Ontmoetingen mogen dus wei degelijk
plaatsvinden. Oat kan formeel zijn binnen een concert, maar ook informeel daarbuiten . Het kunnen directe, maar ook indirecte
ontmoetingen zijn, want het is niet de bedoeling dat studenten zich tijdens hun lessen op de vingers gekeken voelen.
Voor de grote concertzaal ga ik uit van een doosvormige zaal, wat goed past in het principe van gelaagdheid. Voor een goede
akoestiek zal er voldoende absorptie en voldoende reflectie moeten zijn. De stoelen zorgen voor de absorptie. Reflecties die
aile kanten op gaan, zorgen ervoor dat de luisteraar zich als het ware omspoeld waant door muziek. Dit kan onder andere
door het toepassen van balkons of met difussoren: panelen met segmenten van dezelfde breedte maar verschillende diepte.
De diffusor verstrooit het geluid, zowel in ruimte als in tijd. Zo wordt de muziek gemengd en hoort het publiek niet aileen de
details van de afzonderlijke instrumenten direct vanuit het orkest, maar ook het gereflecteerde geluid via zijwanden en plafond
Dit geeft de muziek haar ruimtelijkheid.
De commerciele ruimten , het cafe en de parkeergarage kunnen los van de rest van het gebouw functioneren. Op deze manier
kunnen ook mensen die niet voor het conservatorium of een concert komen, in contact komen met het gebouw en zijn
gebruikers.

proyecto

gelaagdheid, ontmoeting en sequentie

' f

concept

gelaagdheid
De gelaagdheid die zowel in de bergen als in de muziek te ervaren is, is in het gebouw ruimtelijk vertaald naar een aantal
parallelle wanden. Daartussen ontstaan verschillende zones die elk een min of meer specilieke functie hebben en die
doormiddel van openingen in de wanden relaties met elkaar aangaan. Daarnaast komi gelaagdheid op verschillende niveaus,
en soms op subtiele wijze, terug.
ontmoeting
He! gebouw biedt ruimte aan ontmoetingen tussen muziekstijlen, tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten
in lessituaties en daarbuiten, tussen de musici en he! pubtiek, en tussen de bezoekers onderling. Er is plaats voor formele
ontmoetingen in de concertzalen en lesruimten, maar minstens even belangrijk is de informele interactie die plaats kan vinden
in gangen, in de foyers, in het cafe, op het binnenplein polyvalente ruimten voor spontane (muzikale) ontmoetingen.
Contact en interactie moe! worden gestimuleerd, maar ook gearrangeerd. Direct contact is niet in iedere situatie gewenst. Door
open, transparante of gesloten scheidingen of door het verschil in afstand ontstaan er verschillende gradaties van contact. De
soort en mate van scheiding kan de verschlilende zintuiglijke aspecten van contact bewerkstelligen of juist verhinderen .
sequentie
De manier om de gelaagdheid van het gebouw te ervaren en ontmoetingen tot stand te Iaten komen , is door het gebouw te
beleven. Bij he! bewegen naar en door he! gebouw kan een kleine verandering van positie net een ander beeld opleveren Ziehl
op een volgende laag, waar activiteitte ontdekken is of waar uitzicht naar de omgeving mogetijk is. De route door he! gebouw
is een aaneenschakeling van verschillende ervaringen en ontmoetingen, waarmee het gebouw zich geleidelijk openbaart.
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plattegrond Sonsbeek paviljoen
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gelaagdheid

het nieuwe Sonsbeek paviljoen

The parallel vertical planes of a bearing-wall structural system can be the generating force behind the form and organization
of a building. Their repetitive pattern can be modified by varying their length or by introducing voids within the planes to
accommodate the dimensional requirements of larger spaces. These voids can also define circulation paths and establish
visual relationships perpendicular to the wall planes. 121
Het Sonsbeek paviljoen van Aldo van Eyck is een van de bekendste voorbeelden in de Nederlandse architectuurgeschiedenis
waar parallelle wan den zijn toegepast.

Sonsbeek paviljoen
In 1965 kreeg Aida van Eyck de opdracht voor het antwerp van een tentoonstellingspaviljoen in het Arnhemse Park Sonsbeek.
Het paviljoen diende gedurende de zomer van 1966 als onderkomen voor kleine moderne beeldhouwwerken van dertig
kunstenaars. Van Eyck trad hiermee in de voetsporen van Gerrit Rietveld die in 1955 op dezelfde plaats een dergelijk paviljoen
bouwde. Rietveld realiseerde door middel van een op de principes van De Stijl gebaseerde open compositie van vrije vlakken
een vloeiende overgang tussen interieur en exterieur. Door zijn intimiteit en door zijn contrastwerking met de omringende
natuur, heeft het paviljoen van Van Eyck een volstrekt andere ruimtelijke werking en functionaliteit dan het Rietveld-paviljoen.
Het uiteindelijke antwerp bestond uit zes evenwijdig geplaatste muren met een onderlinge afstand van 2,5 meter en een
hoogte van 4 meter. De muren waren opgetrokken uit eenvoudige betonnen bouwblokken. Het geheel werd overdekt door een
transparant, vrij zwevend vlak. In zekere zin vormden de muren vijf straten. Doordat elke muur ofwel was onderbroken, ofwel
door middel van een halve cirkelvorm was uitgebogen, werd het interieur van het paviljoen getransformeerd tot een complex
ruimtelijk systeem dat uitdrukkelijk uitnodigde tot dwalen. De verhouding tussen parallel len en cirkels, tussen vernauwing en
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expansie in het antwerp voor het Sonsbeekpaviljoen laat zien wat Van Eyck bedoelde met het tweelingfenomeen. Getrouw
aan zijn uitspraak 'Een gebouw is een stad, een stad een gebouw' heeft zijn paviljoen het karakter van een reeks min of meer
besloten stedelijke ruimten . De beelden waren als 'mensen' in de 'straten' en op de 'pleinen' geplaatst soms in groepjes, soms
sotitair, soms op een taag voetstuk en in een enkel geval was er een vitrine in een van de wanden aangebracht. De bezoeker
werd al dwalend steeds vanuit andere gezichtshoeken met de verschillende beelden geconfronteerd. Soms stand en ze zo dicht
op elkaar of in een zo smalle passage dat fysiek contact haast onvermijdelijk was.
Het Sonsbeekpaviljoen heeft een vaste plaats in de Nederlandse architectuurgeschiedenis gekregen, ondanks het feit dat het
maar een zomer heeft bestaan . Als antwerp is het daarna in de vorm van een handvol Iota's, een plattegrondtekening, een
maquettefoto en een reeks schetsen een eigen Ieven gaan leiden. Oil sleutelproject in het tach al niet uitgebreide gebouwde
oeuvre van Van Eyck kreeg hierdoor de status van 'papieren architectuur'; bekend en besproken vanwege het theoretische
conceptuele standpunl dat ermee wordt ingenomen, maar niet meer als reele ruimtelijke constructie te ervaren.
In 2005-2006 is het paviljoen herbouwd herbouwd in de beeldentuin van het Kroller-Muller Museum, zodat de theorie van het
'papieren plan', dat in zoveel architectuuroverzichten is opgenomen , opnieuw aan de werkelijkheid getoetst kan worden.
Er zijn een aantal verschillen tussen het Sonsbeek paviljoen van Van Eyck en mijn gebouw. Het grote verschil in schaal is het
meest opvallende. Dit komt ondermeer voort uit meervoudige functie van mijn gebouw. Naast de gelaagdheid door de wanden
krijgt mijn gebouw ook gelaagdheid door de stapeling van ruimten. De ondertinge afstand tussen de muren in het Sonsbeek
paviljoen is gelijk. Halve cirkels en openingen in de muren creeren grotere ruimten. In mijn gebouw varieert de onderlinge
afstand tussen de wanden, waardoor grate en kleine ruimten binnen het concept gerealiseerd kunnen worden.
Tussen de wanden ontstaan vier zones. De openingen in de wanden maken het mogelijk dat de verschillende zones relaties
met elkaar aan gaan. Elke zone heelt zijn eigen functie binnen het gebouw. Het gebouw wordt betreden via de entreezone.
Aan de ene zijde daarvan ligt de publieke zone, waar de kassa, garderobe, foyers en commerciele ruimten zich bevinden. Aan
de andere kant van het gebouw zijn de meeste ruimten van het conservatorium gesitueerd. Tussen de conservatorium- en de
entreezone ligt de collectieve zone. Daarin zijn de ruimten opgenomen waar muzikanten en publiek elkaar kunnen ontmoeten
of dicht bij elkaar kunnen komen: een grote en een kleine concertzaal, een buitenruimte, een cafe, en ensembleruimten. Ook
het parkeren vindt in deze zone plaats.

indeling van het gebouw in vier zones

Net als in het Sonsbeek paviljoen ontstaat in mijn gebouw door de gelaagdheid en de relaties tussen de verschillende
lagen een complex ruimtelijk systeem dat uitnodigt om door het gebouw te dwalen . Het gebouw geeft zich op die manier in
stappen prijs. Door het bewegen naar het gebouw toe en door het gebouw heen vertelt het gebouw als het ware een verhaal,
in plaats van een one-liner te zijn. De richting van de wanden is zo gekozen dat het gebouw zich niet in een keer prijs geeft.
Deze richting sluit Ievens goed aan bij de orientatie van het gebouw. Met een tamelijk gesloten wand aan de zuidzijde is
het gebouw vanaf het expo-terrein niet meteen te doorgronden en wordt de zon- en warmtebelasting gereduceerd. Komend
over de rondweg vanuit oostelijke richting zou het gebouw al meer van zichzelf mogen Iaten zien, wat met deze opzet
bewerkstelligd kan worden.
Ook de opeenvolging van functies in het gebouw vertoont gelaagdheid . Tijdens de drie maanden van de expo Zaragoza
2008 functioneert het gebouw als 'pabell6n de montanas'. Na de expo als muziekgebouw. Als muziekgebouw heeft het een
meer permanente functie. Hierdoor ontstaat een gelaagdheid van een permanente structuur waarin de gezamenlijke thema's
gelaagdheid en sequentie tot uitdrukking komen, een tijdelijke laag tijdens de expo en een meer permanente laag wanneer
het als muziekgebouw functioneert.
De zones hebben tijdens de expo een vergelijkbare functie als in het muziekgebouw. Via de lange trap in de entreezone
worden de bezoekers van het maaiveld omhoog geleid naar het dekniveau. Door het samenspel van de relatief smalle trap en
de hoge wand en kun je je als mens erg klein kan voelen. Net voordat een draai naar rechts om de wand heen word! gemaakt,
verandert de kijkrichting, waardoor een zichtlijn dwars door het gebouw ontstaat. In de wat donkerder ruimte Iicht strijklicht
van boven de wanden aan en dringt direct Iicht door de smalle spleten in de wand naar binnen. Via een loopbrug komen de
bezoekers in de collectieve zone waar in de grote zaal een lilm word! getoond. Vervolgens komen ze in de zone waar later
het conservatorium gehuisvest zal worden. Na de expo is dit de zone die het meest gericht is op het individu. Tijdens de
expo kunnen hier de individuele Ianden een bijdrage leveren aan het thema 'water en duurzame ontwikkeling'. Vanaf beide
niveaus hebben de bezoekers via een glazen gevel uitzicht over het meanderpark. In de kleine zaal, met uitzicht over de stad,
kunnen performances gehouden worden. Vervolgens dalen de bezoekers af naar het cafe en het binnenplein. Hier is ruimte
om binnen of buiten even te zitten en iets te drinken, waarna de bezoekers het gebouw op dekniveau verlaten .

Het gebouw is een samenspel van een aantal elementen, waarin het thema gelaagdheid weer terug komt. De wanden, vloeren,
gevels en volumes dragen samen bij aan de functionaliteit en de beleving van het gebouw. Elk element heeft zijn eigen
structuur en materialisatie. Ook de aansluitingen tussen de elementen onderling zullen hieronder beschreven worden.

WAN DEN
structuur
De wanden zijn de ruimtelijke vertaling van het concept van gelaagdheid. Ze vormen daarmee de primaire structuur van het
gebouw. Het zijn de verticale elementen in de constructie. Daarnaast spelen ze een prominente rol in de programmatische
indeling van het gebouw. Door hun parallelle configuratie vormen de wanden een verticale gelaagdheid waarbij tussen de
wanden vier hoofdzones ontstaan. Deze zones hebben tijdens de expo- en de conservatoriumfase ieder hun eigen functie
binnen het gebouw.
De mate van flexibiliteit van de functies binnen de zones is leidend geweest voor de onderlinge afstand tussen de wanden en
de hoogte van de wanden zeit. In het geval van de collectieve zone waren de behoorlijk vaststaande afmetingen van de zalen
en het parkeren bepalend voor de afmetingen van de wanden en de ruimte ertussen . De functies in de publieke zone waren
kneedbaarder en hebben zich meer gevoegd naar de ontstane ruimte tussen de wanden. De uiteindelijke configuratie van de
wanden , en daarmee hun onderlinge afstand is het resultaat geweest van de wisselwerking tussen de verschillende functies,
de verhoudingen van de ruimten ten opzichte van elkaar, de ruimtelijke beleving en het totale bouwvolume. De wanden kunnen
de scheiding zijn tussen een binnen- en een buitenklimaat, maar altijd zijn het scheidingen tussen verschillende functies. De
mate van scheiding wordt bepaald door de openingen in de wand.
materiaat
De wanden zijn opgebouwd uit een aantal verticale lagen. Door deze lagenstructuur kunnen de wanden voldoen aan de eisen
voor constructie, warmte- en geluidsisolatie en visuele en tactiele eigenschappen.
De constructieve laag wordt gevormd door twee lagen gewapend beton met daartussen 200 mm kernisolatie. De isolatie
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doorbreekt het gewapend beton op de plaatsen waar de gevels op de wanden aansluiten. Aan weerszijden van de constructieve
kern worden natuurstenen strips in horizontale banen op het beton gelijmd. De totale dikte is ongeveer 800 mm. De banen
hebben verschillende afmetingen en ook de diktevan de strips varieert, waardoor er een verticale gelaagdheid word! gecreeerd.
Samen met de onregelmatigheid van het oppervlak van de steen word! hier een directe link gelegd met de bergen. De textuur
initieert een spel van Iicht en schaduw dat afhankelijk is van de intensiteit en de richting van het (dag)licht en het momen t. Ook
draagt het in grote mate bij aan de tactiele ervaring van het gebouw.

openingen
De openingen in de wanden maken relaties tussen de verschillende zones en tussen binnen en buiten mogelijk. Daarmee
dragen zij in grote mate bij aan de functionaliteit van het gebouw en aan de beleving ervan.
De openingen genereren doorgangen, doorzichten en daglichttoetreding. De afmetingen van de openingen zijn afgestemd op
de locatie in het gebouw en daarmee op de gewenste intensiteit van contact. Ook de orientatie speelt hierin een belangrijke
rol. Openingen in de zuidelijk georienteerde wanden zijn in verband met de warmtebelasting kleiner dan de openingen in de
noordelijk georienteerde wanden.
Als de wand de scheiding is tussen binnen en buiten word! in de opening glas gezet. De opening in een wand kan op
verschillende manier ervaren worden. Door het glas in het vlak van de wand te ptaatsen, is aan de ene zijde door de diepe
negge duidelijk een de massa van de wand te ervaren, terwijl dezelfde opening aan de andere kant van de wand meer onderdeel
uitmaakt van het oppervlak van de wand. Aan welke kant het glas zit, hangt af van de orientatie van de wand ten opzichte
van de zon. In openingen van de wanden die zuidelijk georienteerd zijn, word! het glas aan de noordzijde van de wand
geplaatst. Op deze manier is het schaduwspel dat de zon speelt met de openingen in de gevel maximaal te ervaren en word!
de warmtebelasting op het glas geminimaliseerd. Uitzondering hierop vormt de opening waarin de entree op het dekniveau is
opgenomen Deze uitzonderingspositie benadrukt de bijzondere functie ervan.
Wanneer de wand de scheiding vormt tussen ruimten waar muziek word! gemaakt en een publieke ruimte, wordt vanwege de
geluidsisolatie aan be ide zijden in het vlak van de wand glas toegepast. Openingen in wanden die een meer diffuse scheiding
vormen tussen de verschillende zones behoeven geen fysieke scheiding. Of openingen aileen doorzicht bieden of ook een
doorgang zijn hangt weer af van het wei of niet aansluiten van de vloeren aan weerszijden van de wand.

VLOEREN
structuur
De vloeren genereren een horizontale stapeling van functies, waarmee ze functionaliteit aan de zones geven.
Op veel plaatsen zijn de vloeren vlak uitgevoerd, om daarmee tegemoet te komen aan de eisen voor de betreflende functies.
Er zijn een aantal plaatsen waar een hell end vlak gewenst is. Enerzijds om de verbinding te vormen tussen twee horizontale
lagen. De hellingbanen in de parkeergarage zijn daar een voorbeeld van, evenals de entreetrap die het maaiveld met het
dek verbindt en daarmee de publieke route vormt die geeist werd in het masterplan. Anderzijds zijn de vloeren van de grate
zaal en het binnenplein als luie !rappen uitgevoerd om de ruimtelijke gelaagheid in verticale zin te benadrukken. Door het
binnenplein hellend uit te voeren is het mogelijk om vanaf het dekniveau in de ruimten onder het plein te kijken, en er
relaties ontstaan tussen de verschillende lagen. De vloeren overspannen van wand naar wand.
materiaal
De vloeren zijn aan de boven en aan de onderzijde bekleed met Amerikaans eiken, waardoor de vloeren een mooi contrast
vormen met de wanden. De vloer is opgebouwd uit een aantal lagen: de bovenste laag is parke! van Amerikaans eiken,
dat in de dwarsrichting wordt gelegd. Het parket ligt op een cementdekvloer waar voor een aangenaam binnenklimaat
vloerverwarming in op is genomen. Tussen de cementdekvloer en het beton is nog een laag isolatie opgenomen. De kern
van de vloer bestaat uit 260 mm gewapend beton. Deze kern vormt de constructieve basis voor de vloer en overspant
tussen twee wanden. Aan de onderzijde word! een verlaagd plafond toegepast. Voor dit plafond heb ik gekozen voor het
Derako-systeem. Dit systeem bestaat uit massief houten latten die onderling zijn gefixeerd door flexibele deuvels. Met
deuvelclips worden de grillpanelen aan de plafondrails geklikt. Door het open karakter van het plafond is het systeem heel
geschikt voor akoestische ruimten en daarmee ideaal voor zowel de ruimten in het conservatorium als in de foyers. Door
de toepassing van demontabele lamellen kunnen reparaties boven het plafond en/of onderhoud aan installaties makkelijk
worden uitgevoerd. De Amerikaans eikenhouten lamellen hebben een almeting van 16 bij 65 mm. De onderlinge afstand
tussen de lamellen is 30 mm. Boven op de lamellen is een akoestisch vlies aangebracht waarop een isolatielaag ligt voor
extra geluidsabsorptie. De verlichtingsarmaturen worden opgenomen in het plafondsysteem.

Uitzonderingen op deze opbouw zijn de vloeren in de collectieve zone. De betonnen kern van de vloeren bestaat hier uit 400
mm dikke kanaalplaatvloeren die de afstand van 16m overspannen. In de parkeerlagen bestaan de vloeren uit de kanaalplaten
met een druklaag en een toplaag. Aan de onderzijde worden de vloeren niet verder afgewerkt In de voetgangerszone word!
wei een verlaagd houten plafond toegepast De vloer van het binnenplein vormt de scheiding tussen een binnen- en een
buitenklimaat en is daarom aan de bovenzijde voorzien van isolatie en een waterdichte laag. De vloeropbouw van de kleine
zaal wijkt iets af vanwege akoestische eisen. De grate zaal word! uitgevoerd als doos-in-doos constructie en heeft daardoor
oak een afwijkende opbouw. Afgezien van de vloeren in de parkeerlaag worden de vloeren en plafonds in de collectieve zone
oak met Amerikaans eikenhout bekleed.
De daken worden uitgevoerd als vegetatiedaken. De met sedum beplantte daken zullen bijdragen aan de vermindering van
de milieubelasting door de waterbuffering en de (sterk) vertraagde atvoer naar het riool. Vanuit de watertoren gezien vormen
de daken een natuurlijk contrast met de wand en en is de gelaagdheid oak vanuit dat perspectief te ervaren.

aansluiting
Hoewel de vloeren en wanden construclief gezien aan elkaar gekoppeld zijn, worden ze visueel losgehouden om de
wanden te ervaren als doorgaande elementen Deze loskoppeling geeft aan de onderzijde van de vloer ruimte voor lineaire
ledverlichting die de wanden aan kan lichten. Aan de bovenzijde vormt een L-profiel de scheiding tussen de grovere textuur
van de wanden en de fijnere strucluur van hel parke!. De onregelmatigheden in de wand kunnen in deze marge opgelost
worden.
In de publieke zone word! de overgang tussen het horizontale dak en de verticale wand mel een glazen strook opgelost. Zo
vall van bovenaf natuurlijk Iicht in de foyers . Op de wanden geelt het ontstane strijklicht een steeds veranderend en mooi
spel van Iicht en schaduw.

GEVEL

structuur
De gevels zijn onder le verdelen in vier typen: de langsgevels worden gevormd door de wanden, mel openingen die visuele,
audilieve en tysieke relaties kunnen genereren. De meesl noordelijke wand, die de conservaloriumzone afsluil, is anders
opgebouwd en gematerialiseerd dan de stenen wanden . De orienlalie op het noorden en op de grens van hel terrein en
het park leent zich uilstekend voor een transparanle gevel. Hierdoor ontstaat een directere relatie tussen het gebouw en de
omgeving . De eigenlijke transparante gevel vormt samen mel de construclie en akoeslische voorzieningen een zone van
800 mm .
De twee andere typen zijn de dwarsgevels. Hierbij wordt onderscheid gemaakttussen de oostelijk en westelijk georienteerde
gevels. De gevels aan de weslzijde vragen om een zekere male van zonwering, in legenstelling tot de oostelijk georienteerde
gevels. De transparanle delen van de twee typen gevels zijn wei hetzelfde opgebouwd, de westelijke gevel heeft daarbij
een tweede zonwerende laag van houten verlicale lamellen. De keuze voor deze verticale richting komi voor uil een aantal
aspecten. Voor westelijk georienteerde gevels zijn verticale elementen het meest geschikt om als zonwering te dienen.
De gearticuleerde verticale lijnen vormen een contrast met de horizontale lagen van hel natuursteen van de wanden. Ook
refereren ze naar de verticale lijnen van (naald)bossen op berghellingen. De combinatie van verlicale lamellen en de
overwegend horizon tale bewegingen door personen aan weerszijden van de gevels geeft een voortdurend veranderend beeld
van wat zich achier die lamellen bevindt.

materiaal
De noordgevel bestaal uit een aantal elemenlen. De constructie, die zichtbaar is door de gevel, word! gevormd door
betonnen kolommen 250x600 mm die op hel stramien met een h.o.h. afstand van 6300 mm staan. Het 1575 mm brede en
verdiepingshoge dubbel glas word! opgenomen in ge'isoleerde aluminium profielen met een aanzichtbreedte van 50 mm.
Voor een slanke uilstraling word! hel glas opgeklemd door omega profielen, die in het midden worden voorzien van een
kliklijst. Deze kliklijst dient om de bevestigingsbouten en de uitlopen van de afvoerbakjes at te dekken. De gevel word!
dubbel uitgevoerd bij de ruimten onder het dek, de lweede gevel maakt daarbij deel uit van de doos-in-doos construclie.

De binnenste laag bestaat uit afzonderlijk draaibare verdiepingshoge geperforeerde akoestische panelen die in paren
gefixeerd zijn achier de raam stijlen. Gebruikers van een ruimte kunnen door het draaien van de panelen invloed op de
akoestiek van de ruimte uitoefenen en de mate van inkijk en uitzicht regelen. Bij de ruimten met doos-in-doos constructie
draaien de panelen naar binnen toe. Bij de overige ruimten draaien de panelen naar buiten toe, waarbij ze als een soort
vinnen het verlengde kunnen vormen van de raamstitlen. Ook als de aile panelen evenwijdig aan de gevel gepositioneerd
zijn, is er voldoende daglichttoetreding.
De dwarsgevels bestaan uit het houten vliesgevelsysteem HV60. De stijlen en regels hebben een aanzichtbreedte van
60 mm. In het vliesgevelsysteem is het ook mogelijk houten deklijsten toe te passen. Om de verticale rich ting aan de
binnenzijde te benadrukken zijn de stijlen dieper dan de regels. Aan de buitenzijde worden verticaal houten deklijsten
toegepast en horizontaal worden de naden tussen het glas afgekit met zwarte siliconenkit. Er worden twee afstanden tussen
de stijlen gehanteerd, namelijk h.o.h. 880 of 1760 mm. De gevels zijn uitgevoerd met dubbele beg lazing. Ter plaatse van
de vloeren wordt het glas uitgevoerd met een gelaagde binnenruit in verband met doorvalbeveiliging.
De verticale lamellen hebben een afmeting van 60x240 mm met een hart op hart afstand van 295 mm. De lamellen worden
blind bevestigd met RVS inbusbouten en afstandhouders op de staten achterconstructie.
aansluiting
De regels van de transparante noordgevel sluiten aan ter plaatse van de vloeren. De stijlprofielen worden door middel van
een beugel aan de constructievloer bevestigd. Ook bij deze aansluiting tussen de vloer en de gevelwand worden de twee
elementen losgehouden van elkaar. Het plafond wordt losgehouden van de constructie en de aansluiting tussen de houten
vloer en de gevelzone wordt opgelost met een gezet aluminium U-profiel. Het is in deze marge van 70 mm dat de draaibare
akoestische panelen en hun bevestiging tussen de vloeren zijn opgenomen.
Ook bij de dwarsgevels sluiten de regels aan ter plaatse van de vloeren, de regels zijn op deze plaatsen even diep als de
stijlen. De stijlprofielen worden ook hier aan de constructievloer bevestigd.
Voor de horizontale aansluiting doorbreekt de kernisolatie van de wanden over de gehele hoogte van de gevel het beton. De
stijlen bij de wanden sluiten aan op het L-profiel dat de scheiding vormt tussen de wanden en de vloeren.
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VOLUME
structuur
Muziek kan in principe overal gemaakt worden. Voor de muziek, de muzikant, de luisteraar en degene die zich in een
aangrenzende ruimte bevindt, is het gewenst, zeker in een professionele omgeving als een concertzaal en conservatorium,
dat een ruimte waarin muziek gemaakt word! aan bepaalde eisen voldoet.
De geluidskwaliteit van een ruimte hang! at van een aantal factoren. De afmetingen, verhoudingen en vorm van een
ruimte spelen samen met de reflectie en verstrooiing van het geluid een belangrijke rol in de ontwikkeling van het geluid.
Daarnaast is de nagalmtijd een belangrijke ruimteparameter die afhangt van de totale absorptie en het volume van de
ruimte. Voor ruimten waarin muziek word! geproduceerd is een relatief langere nagalmtijd gewenst omdat galm aan het
geluid een wat rijkere klank geeft. In de lagere frequenties draagt galm bij aan de warmte van het geluid. Galm in de hogere
frequenties vergroot de helderheid van het geluid. Om geen hinder te ondervinden van geluiden die buiten de ruimte worden
geproduceerd en vice versa is voldoende geluidsisolatie nodig. De dikte en opbouw van de wanden en vloer speelt hierbij
een belangrijke rol.
De ruimten waarin muziek wordt gemaakt en andere ruimten die een fysieke scheiding behoeven, zoals toil etten en kantoren,
worden opgenomen in volumes. De ruimten die ontstaan tussen de volumes en de gebouwenvelop functioneren als circulatieen verblijfsruimten, zoals bijvoorbeeld de foyers van de grate en kleine zaal. Door de volumes te zien als afzonderlijke
ruimtelijke elementen, is het mogelijk na de expo-lase volumes toe te voegen om het gebouw te Iaten functioneren als een
conservatorium, zonder het idee van deal aanwezige elementen en hun onderlinge verhoudingen te ondermijnen.

materiaal
De opbouw van de wand en, vloer en plafond is afhankelijk van de functie van de ruimte. In het conservatorium zijn er wat
opbouw betreft twee verschillende soorten ruimten: enkelvoudige ruimten en ruimten die opgebouwd zijn als een doosin-doos constructie. De scheidingswanden tussen de zogenoemde enkelvoudige ruimten zijn opgebouwd uit een dubbel
frame met isolatie en aan weerszijden 3-voudige gipskarton beplating, totaal 250 mm dik. De dilatatie tussen de frames in
grate mate bij aan de beperking van geluidsoverdracht en daarmee aan de geluidskwaliteit van de ruimten. Naar de gang
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toe is een minder geluidsisolerende wand toegepast, zodat je lopend op de gang een vermenging en aaneenschakeling
van muziekfragmenten te horen krijgt. De wand bestaat uit een enkel frame met isolatie en tweezijdig dubbele gipskarton
beplating. Voor de ruimten waar hogere eisen worden gesteld aan de ge/uidsisolatie, zoals bijvoorbeeld de ruimten voor
slagwerk, zijn de scheidingswanden opgebouwd uit 214 mm dik kalkzandsteen en de scheidingswand met de gang uit een
enkel frame met isolatie en eenzijdig dubbele gipskarton beplating. Voor de scheidingswanden worden op de zwevende
vloer voorzetwanden geplaatst, bestaande uit een enkel frame met isolatie en eenzijdig dubbele gipskarton beplating.
De ramen en deuren worden dubbel uitgevoerd, en het plalond bestaat uit een vrijdragend gipsplaten plafond en een
geluidsabsorberend verlaagd plalond, zodat er een doos-in-doos constructie ontstaat. De gipsplaten worden voorzien van
akoestisch stucwerk met en geluidsabsorberend vermogen.
De grate zaal word! ook als doos-in-doos constructie uitgevoerd, maar heeft door zijn afmetingen en functie additionele
akoestische voorzieningen. Hier zijn extra reflectie- en verstrooiingsvlakken nodig. Deze krijgen vorm in de balkons en
diffusoren die in de wand en het plafond worden geplaatst. Tevens word! er een klankkaatser boven het podium gehangen.
aansluiting

Net als de vloeren visueel los worden gehouden van de wanden, worden de volumes visueel losgehouden van de wanden
en de vloeren. In die zin is er dus sprake van hierarchische volgorde van de verschillende elementen in het gebouw. De
volumes worden visueel losgehouden van de vloeren door een terugliggend plintje. Bij de aansluitingen met de wanden
en het plafond spring! het volume ook net iets terug. Een hoogte, breedte en diepte van 25 mm is voldoende om het
beoogde effect te bereiken. Om aan de geluidseisen te voldoen en contactgeluid te minimaliseren worden de vloeren van de
muziekruimten los van elkaar gehouden. Om maximaal gebruik te maken van de verdiepingshoogte en het hoogteverschil
tussen de muziekruimte en de aangrenzende circulatie- of verblijfsruimte te beperken word! er geen extra vloer toegevoegd.
In het geval van de volumes in het conservatorium worden de bestaande vloeren na de expo aangepast om aan de gestelde
geluidseisen te voldoen. Oat betekent dat de wanden van de volumes door/open tot de constructieve betonvloer. De frames
van de enkelvoudige ruimten worden daarbij beide op kalzandsteen blokken gezet, zodat de dilatatie gewaarborgd blijft. Bij
de doos-in-doos constructie staat de kalkzandsteenwand op de constructie vloer, de voorzetwand word! op de zwevende
vloer geplaatst.
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sequentie

Het gebouw kan op verschillende manieren worden benaderd en betreden. Er zijn in Ieite drie hoofdentrees. namelijk de
entree voor de voetganger die op dekniveau het gebouw benadert. de entree voor de voetganger die zich op het niveau van het
maaiveld bevindt en de entree voor de automobilist die in het gebouw gaat parkeren De verschillende entrees zijn in dezelfde
zone gesitueerd en de verschillende stromen van mensen komen oak in diezelfde zone bij el kaar op het niveau van het dek.
Hierna zal ik de seq uenties bespreken. die je als gebruiker van het gebouw kunt beleven.

entree dek
Lopend over de brede boulevard op het dek toont het paviljoen zich in eerste instantie met een lange gesloten wand , de rest
van het gebouw word! nag aan het oog onttrokken door de belendende bebouwing. Dichterbij gekomen word! de structuur van
het gebouw inzichtelijker doordat je zicht krijgt op achterliggende wanden. De ruimten tussen de wan den worden afgeschermd
door een houten lamellengevel. Afhankelijk van je positie kun je iets van de binnenruimte en de activiteit waarnemen of lijkt
de gevel gesloten. Bij avond schijnt hetlicht uit die binnenruimte door de lamellen naar buiten. waardoor er een duidelijker
contrast ontstaattussen de wanden en de ruimten ertussen. Wanneer je langs de gevelloopt, blijkt de in eerste instantie dichte
gevel tach een aantal smalle openingen te hebben. Door de openingen kun je een glimp opvangen van de achterliggende
ruimten. Door de diepe neggen ervaar je hier de massa van de wand. Oak word! de horizontale textuur van de wand zicht- en
voelbaar. Naarmate je verder langs het gebouw loa pt. word! een tweede gevelwand zichtbaar, eerst als een gesloten gevel. even
later is de grate opening te zien die de entree markeert.
Waneer je vanuit het zuidoosten het terrein betreedt en tussen de twee delen van het Spanje-paviljoen loopt, is het gebouw
bijna frontaal zichtbaar. Door de betrekkelijk grate afstand is vanuit dit perspectief goed de gelaagde structuur van het gebouw
te zien. Het spel van Iicht en schaduw versterkt de het beeld van de gelaagdheid. In de wand die terugligt ten op zichtevan de

in het oog springende gesloten gevelwand bevindt zich een grote opening met de entree.
Door die opening is al iets van de ruimte erachter te zien. Rondom de concerten in de kleine zaal zie je op het niveau boven
het dek de drukte in de foyer. Afhankelijk van je positie kun je meerder lagen diep het gebouw in kijken en zie je wei Iicht al
iets van de buitenruimte, die zich in het gebouw bevindt. Dichterbij word! de textuur van de wanden zichtbaar. De glazen gevel,
die dwars op de wanden staat, geelt een blik in de lange, grote ruimte, waar zich op de voorgrond de kassa en de garderobe
bevinden. Daarachter verbinden een hellingbaan en verschillende !rappen de verschillende niveaus van de foyers. Nu kun je
ook via andere openingen in de wand en andere lagen, zowel in horizontale als in verticale zin, waarnemen.
Binnengekomen sta je in een smalle hoge ruimte. Op de vloer en op de wand is het Iicht- en schaduwspel te zien dat de
zon speelt met de gevelstijlen en de wanden. Van verschillende kanten vall indirect Iicht in de ruimte. Om je heen kijkend
en verder lopend ontvouwt het gebouw zich verder. Kijkend naar rechts zie je door de glazen gevel het parkje dat achier de
Avenida de Rani lias ligt. Rechts voor je, onder een omhooglopend vlak, ligt achier de ingang vanui t de parkeergarage een grote
ensembleruimte, waar je als je dichterbij komt een glimp op kunt vangen van musicerende studenten. Door de ruimte heen is
de groene dijk onder het dek te zien. Boven de ensembleruimte is het cafe te ontwaren. Op de achtergrond is er geroezemoes.
Wanneer je naar links draait, kijk je over de voile Iengie door het gebouw. Rechts onder de luie trap krijg je zicht op een andere
ensembleruimte, daarboven grenst de tuie trap aan een grote getrapte buitenruimte. Als je meer naar rechts kijkt, zie je aan
de andere kant van dit binnenplein een wand met een aantal smalle openingen waarachter zich muziekruimten bevinden. 's
Avonds zijn door deze openingen de studerende muzikanten goed te zien.
Links is de publieke zone, achier de opening in de wand bevindt zich de concertkassa. Even verderop word! de ruimte hoger,
links is de garderobe en de opgang naar de foyers, recht vooruit voert een luie trap naar buiten en naar he! maaiveldniveau. Een
loopbrug verbindt op een hoger niveau de publieke zone met de foyer in de collectieve zone. Rechts voor je kun je door een
patio de hoge ruimte van die foyer zien met op de achtergrond de contouren van de grote zaal. Daaronder is de artiestenfoyer
gesitueerd. Voor een concert kun je de muzikanten vanaf hier vanuit een ander perspectief bekijken. Rechts ligt de hal die de
fysieke verbinding vormt naar het conservatorium. Een grote opening laat al meer van het conservatorium zien, ook kun je hier
het meander park achier de conservatorium zone ontwaren.
Om de wand heen leidt de trap naar het cafe, van waaraf op verschillende plekken het binnenplein te betreden is.
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entree maaiveld
Vanaf het maaiveld benader je het gebouw over de boulevard onder het dek. Evenals bij het benaderen van het gebouw vanaf
deze kant bovendeks, vall de lange stenen wand, die voor een deel aangelicht wordt door een vide in het dek, het meest op.
Dichterbij worden de achterliggende wanden zichtbaar. Oak is nu de commerciele ruimte, die zich achier de eerste wand
bevindt, te zien. Een uitstekende wand en de houten vloerstrook die uit het gebouw lijkt te komen maken een uitnodigend
gebaar. Een van de lichtstraten in het dek begeleidt de gang naar de entree van het gebouw. Eenmaal op de houten vloerstrook
wordt je langzaam door het gebouw opgenomen. Eerst wordt de ruimte bepaald door de linker wand en het dek, richting de
trap verdwijnt die horizontale alscheiding Twee hoge wanden bepalen de ruimte, de houten vloerstrook gaat over in een lange
trap. Boven je de blauwe Iucht. Door de geringe breedte en de grate hoogte van de wanden lijkt er weinig sprake meer van
een menselijke schaal. De bewustwording van je eigen aanwezigheid. De wanden en de zan zorgen hier voor een voortdurend
veranderend Iicht- en schaduwspel. Hoewel ze door de plaatsing van het glas in hetzelfde vlak niet meteen opvallen, zijn er
in beide wanden openingen te ontdekken. Bij het opgaan van de trap is aan de linkerzijde iets te zien van de grate zaal, aan
de rechterzijde is de activiteit in de foyers zichtbaar. 's Avonds zullen de openingen een duidelijker contrast vormen met de
wanden en zullen de ruimten achier de openingen meer van zich Iaten zien.
Achier de glazen gevel, recht voor je, gaat de trap verder omhoog. Een loopbrug verbindt de ruimten links en rechts ervan. Je
kunt nu over de volledige Iengie door het gebouw heenkijken. Na het passeren van de deuren openbaart het gebouw zich meer
en meer. Geroezemoes en muziek op de achtergrond. Rechtsboven je zijn mensen op weg naar de foyer. Links vall door een
grate opening Iicht de ruimte binnen, bij de opening gekomen kijk je in een patio. Rechts kun je door je al iets zien van een
grate getrapte buitenruimte. Aan de overzijde van de patio is in de wand een hoge opening als een doorsnede zicht geeft op
het conservatorium. Beweging in de gangen, de bewegingen van oelenende muzikanten . Wanneer je meer naar links kijkt is
een stapeling van ruimten te zien waar mensen samenkomen: onder de kantine voor de studenten, erboven de artiestenfoyer
en daarboven een van de foyers van de grate zaal. Verder lopend is rechts door de publieke zone met de garderobe het dek op
de achtergrond te zien. Links kun je dwars door het gebouw nog iets meer zien van conservatorium met het meanderpark op
de achtergrond.

parkeren
Automobilisten zullen het gebouw veelal via de rondweg benaderen. Vanuit het westen komend passeert de automobilist het
gebouw op het niveau van het maaiveld. Zij zien eigenlijk aileen de delen van de gebouwen aan de noordzijde onder het dek.
Deze plint heeft als doel al iets te Iaten zien van het terrein, de gebouwen en de activiteiten. Op maaiveldniveau zijn er aan de
noordzijde van het gebouw muziekruimten . De glazen gevel die de automobilist en de muzikanten scheidt, draagt in grate mate
bij aan de zichtbaarheid van de functie van hel gebouw. Vanaf de andere weghelft is oak een groat deel van het gebouw dat
boven het dek uitsteekt te zien. De glazen gevel wordt hier doorgezet, oak hier zijn (muzikale) activiteiten te ontdekken.
De weg loopt langzaam op naar het niveau van de dijk, waar een grate rotonde ligt. Om het terrein te bereiken sla je hier
rechtsaf. De oostzijde van het gebouw even te zien, en daarmee wordt de slructuur van he I gebouw al duidelijker. Via het Arag6n
paviljoen word! het terrein betreden.
Wanneer je vanuit hel oosten kom je over de rondweg aan komt, vorml hel gebouw een visitekaarlje van hel terre in. De oostgevel
geeft als het ware een dwarsdoorsnede van het gebouw weer. De structuur van de parallelle wanden en de ruimten die tussen
deze gelaagdheid ontstaan , zijn duidelijk te zien . Door de transparante gevels word! de activileil in hel gebouw zichlbaar. In het
midden het cafe met daarboven de duidelijk aanwezige kleine zaal, rechts (muziek)ruimten van het conservatorium. 's Avonds,
wanneer binnen de kunstverlichting aan is en het buiten danker is, wordt dit effect versterkt. Via de rotonde en het Arag6n
paviljoen bereik je campusterrein op maaiveldniveau.
Onder het dek is de gelaagde opbouw van het gebouw al goed waar te nemen . Via een slingerbeweging rij je door een opening
in een wand. Na de draai naar links en kom je tussen twee wanden uit. Door openingen in de wanden rechts kijk je, door de
voetgangerszone heen, naar een ensembleruimte. Een vide in de voetgangerszone maakt het mogelijk al iets te zien van de
lagergelegen parkeerlaag. Licht vall door een volgende opening op de rijbaan. Door die opening is de patio al te zien. Na het
passeren van de slagboom kijk je echt de patio in, met daaraan grenzend de kantine en het conservatorium. Een hellingbaan
voert je naar beneden. Deze geleidelijke entree van het gebouw laat op deze manier al fragmenten zien van de activiteiten in
het gebouw.
Aan het einde van de hellingbaan is door een opening de voetgangerszone te zien , erachter de eerste parkeerlaag . Met een bocht
naar rechts draai je om de voetgangerszone heen. Je komt in een lange, brede ruimte met aan weerszijden parkeerplaatsen.
De openingen in de rechterwand bieden zicht en toegang tot de voetgangerszone. Aan het einde draai je weer rechts , wederom
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om de voetgangerszone heen . Aan beide zijden van de hellingbaan zijn openingen in de wanden die zicht bieden op links de
andere rijbaan en rechts de voetgangerszone waar !rappen en Iitten de verticale verbindingen maken tussen de parkeerlagen
en het maaiveld. Oak de tweede parkeerlaag heel! aan beide zijden parkeerplaatsen.
Na het parkeren betreedt je via een van de twee ingangen de voetgangerszone. Een trap leidt hier helemaal omhoog naar het
dekniveau. Bij het omhoog lopen passeer je een aantal ensembleruimten. Het zicht vanuit de lift naar de ensembleruimten is
beperkter, maar daar staattegenover dat vanuit de lift naar de andere zijde uitzicht naar buiten mogelijk is. Bij het uitstappen is
zowel op het niveau van het maaiveld alsop het niveau van het dek mogelijk musicerende studenten te aanschouwen.
Op dekniveau draai je vanaf de trap gezien rechts om de wand heen, links is door de entree het plein te zien. Direct zonlicht
speelt een spel met Iicht en schaduw. Recht voor je kijk je over de valle lengte door het gebouw.
Naast deze drie hoofdentrees zijn er twee in- en uitgangen van de parkeergarage op maaiveldniveau, zodat de parkeergarage
oak voor niet-bezoekers van het gebouw toegankelijk is. Desondanks heel! het gebouw zich aan hen oak al voor een dee I Iaten
zien. Op het maaiveld is oak een fietsenstalling. De gebruikers hiervan kunnen zowel gebruik maken van de hoofdentree vanaf
het maaiveld als van de entree via de voetgangerszone.
concert
Wanneer je als concertbezoeker via de entreetrap vanaf het maaiveld bent gekomen, draai je aan het einde van de trap om de
wand heen. Voor een kaartje neem je de volgende opening. Vanuit de andere richting sta je na een zijdelingse verplaatsing
in de publieke zone. Na de garderobe voert een hellingbaan naar een hager gelegen niveau. Halverwege kijk je terug op de
entreetrap. Vanal dit niveau kun je alvast een blik werpen in de grate zaal. Het grootste dee I van de bezoekers aan een concert
in de grate zaal zal via dit niveau de zaal ingaan. Achter de trap is een Ioyer. Door een andere opening krijg je weer zicht op
de entreetrap en zijn er lragmenten van het interieur van de grate zaal zichtbaar. Een aantal openingen in de linkerwand geven
een gefragmenteerd beeld van het plein. Het zonlicht vormt met deze smalle openingen een lichtspel op de vloer dat elk
moment van de dag anders is. Bezoekers die een balkonplaats hebben gaan via een trap naar het tweede niveau. Oak vanal dit
niveau zijn fragmenten van de grate zaal te zien. Afhankelijk van de kijkrichting zie je een deel van het ton eel ol van het balkan .
Vergeleken met de Ioyer op het eerste niveau, is deze ruimte een stuk hager. Door een smalle opening tussen de wand en en
het dak worden de wanden aangelicht. Het strijklicht benadrukt de textuur van de lagen natuursteen. Vanal beide niveaus kom
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je via een loopbrug in de foyer in de collectieve zone. Op de loopbrug kun je rechts door het gebouw heen kijken Onder je
lopen mensen op de entreetrap. Links heb je zicht over het dek en naar het naastgelegen gebouw. Door de opening in de wand
kijk je dwars door het gebouw naar buiten waar de bomen in het meanderpark te zien zijn. De foyer waar je je nu bevindt is
Iichter dan waar je vandaan komt. De gevel met verticale houten lame lien achier het glasvlak zorgt voor lichttoetreding en bij
de juisle positie voor uitzicht. Het zonlicht en de Iameiien genereren een streeppatroon van Iicht en danker op de vloer en het
witte volume rechts. In dit volume zitten de toiletten. Door twee ingangen is de grate zaal te bereiken. Bij binnenkomst heb je
me teen zicht op het podium. Door openingen rechts in de wand kijk je weer terug naar de publieke zone. Links in de wand zitten
ook een aantal smalle openingen. Daarachter zijn vaag de bewegingen van mensen in het conservatorium te zien.
Achier het podium is nog een balkan. Bij concerten met koor kan dit balkan door de koorleden worden gebruikt. Bij overige
concerten kan hier ook publiek plaatsnemen. Voor het publiek is dit balkan bereikbaar vanuit de publieke zone. De foyer die
achier het balkan ligt biedt uitzicht op de patio. Door verschillende openingen is zowel activitei t in het conservatorium als in
andere zones te ontdekken.
Mensen die een concert bezoeken in de kleine zaal maken na de hellingbaan een draai naar links. Via twee !rappen worden ze
omhoog gevoerd naar het derde niveau. Strijklicht Iicht de wanden aan en recht vooruit is Avenida de Rani lias met daarachter
ene parkje en de stad te zien. Dichter bij de glazen gevel is ook het dek en de entree zichtbaar. Door een aantal lagen heen
is de wand met de smalle openingen van het conservatorium te zien. De foyer van de kleine zaal strekt zich uit over een
aantal stroken. Vanaf de verschillende stroken zijn steeds weer nieuwe lagen te ontdekken en worden steeds nieuwe beelden
gegenereerd. Uitzicht over het plein, zicht naar het conservatorium, zicht het volume van de kleine zaal en het cafe. In de
opening naar het binnenplein zitten schuifpuien waardoor er niet aileen zicht mogelijk is op het binnenplein, maar waardoor
ook een auditieve relatie ontstaat tussen de mensen in de foyer en de mensen op het binnenplein.
Links van de ingang van de kleine zaal is een brede gang waar de toiletten aan zitten. Vanuit deze gang kij k je door de
lamellengevel naar en over het binnenplein. Rechts is het conservatorium en links kijk je terug op de foyer en op de trap die
binnen met de binnenzaal mee omhoog loop!. De kleine zaal zell heeft een glazen achterwand waardoor bij concerten de stad
decor wordt.
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cafe en binnenplein
De mensen die voor of na het concert iets willen eten of drinken kunnen daarvoor terecht in he! cafe. Natuurlijk kunnen ook
niet-concertbezoekers, studenten en docenten hier gebruik van maken. Juist door deze mengeling kunnen er ontmoelingen
tussen de verschillende mensen ontstaan.
Het cafe is bereikbaar door middel van de luie trap. Deze komt uit op een bordes die ook met de lift bereikbaar is. Vanaf de trap
heb je om en om zicht op het binnenplein en de entreezone. De trap loop! samen met he! binnenplein op. Via de openingen
in de wand is het binnenplein vanaf de trap te betreden. Bij mooi weer staan de schuifpuien open waardoor ook geluid van het
binnenplein de ruimte indringt. Het cafe heefl aan twee zijden glazen gevels. Aan de ene zijde heb je uitzicht naar de stad toe,
aan de andere zijde ligt het binnenplein. Dit plein is het verlengstuk van het cafe. Bij mooi weer kunnen de deuren open en
kunnen mensen builen in de zon of in de schaduw zitten. Wanneer de studenten van he! conservatorium de ramen open hebben
staan, ontstaat een compositie van de verschillende stijlen muziek. Het binnenplein leent zich ook goed voor bijvoorbeeld
(spontane) buitenconcerten.

conservatorium
De centrale hal, die op dekniveau tussen de twee buitenruimten fig!, vormt de fysieke verbinding tussen de publieke zone en
het conservatorium. Het is de centrale dwarsverbinding in he! gebouw. Er is een zichtl ijn waarbij je door aile lagen, zowel
naar he! noorden al naar het zuiden naar buiten kunt kijken. Daarnaast zijn van hieruit ook beide zalen zichtbaar. In deze ruimte
kunnen concertbezoekers en studenten elkaar ongedwongen tegen hetlijf lopen. Wanneer je vanuit de entreezone de centrale
hal inloopt, krijg je door een opening in de wand zicht op drie verdiepingen. Flarden van muziek komen je tegemoet. Achier
glas zijn op de bovenste laag een tweetal studiecellen te zien, waar studenten aileen of met z'n tweeen kunnen repeteren. De
laag daaronder ligt iets terug. Op de achtergrond volumes, op de voorgrond een gang waar de bewegingen van studenten en
docenten te zien zijn. Op hetzelfde niveau als de centrale hal is de balie van de receptie te zien. Eenmaal door de opening heen
biedt de vide ook in de lengterichting zicht op de verschillende lag en. De ontmoeting tussen deze lag en kan zowel visueel als
auditief van karakter zijn.
Aan de rechterkant kom je via een trap een niveau wat een kleine meter lager ligt. Aan de linker zijde bevinden zich een aantal
repetitie ruimten. Deze zijn als doos-in-doos constructies uitgevoerd, waardoor ze geschikt zijn voor slagwerk of versterkte
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muziek. Rechls zijn door een aanlal openingen de grolere ensembleruimlen te zien. Van een afstandje kun je hier de musici
gadeslaan Door de ensembleruimlen heen heb je zichl op de laag die daar achier ligt en bij de grole ensembleruimte kun je
nog naar builen kijken Een verdieping lager kun je deze ruimten en een opnamesludio ook belreden. Op dil maaiveldniveau
bevindt zich een dwarsverbinding lussen het conservatorium en de voetgangerszone. In deze ruimte kunnen de studenten ook
hun instrumenten opbergen. Rechls zijn achier de centrale trap de auto's op de rondweg te zien. Verderop kom je tangs de
patio die zichl biedl op de entreezone en de kantine. Vanuit de kantine is de patio te betreden. Aan de andere kant van de gang
liggen nog een aantal grotere repetitieruimten. Achier de glazen deuren liggen de kleedkamers.
Wanneer je daar de trap naar boven neemt kom je op dekniveau in het concert gedeelte van het conservatorium uit. Hier zijn
de solislenkamers, de kantoren en de arliestenfoyer. Van hieruit kunnen de muzikanten hel podium betreden.
Op de volgende twee verdiepingen zijn kanloren , repelitieruimlen en sludiecellen. De medialheek en de lheorielokalen zijn op
de bovenste verd ieping gesitueerd. Vanaf het derde en het vierde niveau kun je de grote zaal inkijken. De gang op het vierde
niveau staat door de openingen in de wand in contact met het binnenplein.
Aile ruimten aan de noordzijde van het gebouw hebben door de glazen gevel vrij uitzicht over hel meanderpark De sludiecellen
staan veelal in contact met hel binnenplein, de centrale hal of de patio. In de gangen is goed te horen dat het in dit gebouw
om muziek draait. Van verschillende kanlen worden de gangen verlichl, wal ze samen met hun breedte tot prettige ru imten
maken. Op verschillende plekken worden relaties gelegd met hel meanderpark, de grote zaal, de patio, de centrale hal en
hel binnenplein Ook op de !rappen, in gangen en bij koffiehoeken kunnen ontmoelingen, die zo belangrijk zijn voor hel
functioneren van een conservatorium, plaats vinden tussen studenten, docenten en medewerkers.
De sequentie door het gebouw is een aaneenschakeling van verschillende ervaringen en ontmoetingen, waarmee het gebouw
zich geleidelijk openbaart. De gelaagdheid van hel gebouw ervaar je door hel bewegen door hel gebouw Langs een wand,
om een wand, door een wand. De openingen in de wanden geven een voorproefje van wat komen gaat of bewerkstelligen een
terugblik vanuil een ander perspectief. De sequentie, de verschillende elementen, de fysieke, visuele en auditieve relaties
dragen bij aan de ruimlelijke beleving van hel gebouw. Hel zijn hierdoor de gebruikers van hel gebouw, die er echl betekenis
aan geven
lk heb als hel ware de compositie geschreven, de gebruikers moeten daar muziek van maken!
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retrospecci6n

Het alstudeerproces was een zoektocht waarbij de weg en het uiteindelijke doel van tevoren nag niet bekend waren. Het was
zoeken naar antwoorden door eerst de juiste vragen te stellen. Het is alles, behalve een makkelijk proces geweest. De vele
meters schetspapier, schuim, karton computeruren en hooldbrekens hebben uiteindelijk hun vruchten algeworpen
We zijn het afstudeeratelier Zaragoza begonnen met scripten en het ontwerpen van een Serpentine paviljoen. Toen na ons
bezoek aan Zaragoza bleek dat de plannen van de organisatie van de expo behoorlijk veranderd waren, werd de opdracht
uitgebreid met een nieuw on twerp voor het masterplan. Bij het gezamenlijke ontwerpproces voor het masterplan was het soms
lastig het juiste evenwicht te zoeken tussen het gezamenlijke plan en mijn eigen antwerp. De besluitvorming met een groep
van veertien personen is niet altijd even efficient, waardoor het antwerp van het masterplan veel tijd kostte. lk vond het lastig
om het juiste evenwicht te zoeken tussen het gezamenlijke plan en mijn eigen antwerp. De ziekte van Pfeifer gooide op een
gegeven moment oak behoorlijk wat roet in het eten, waardoor het verschil tussen mijn voortgang en die van de rest van het
atelier steeds grater we rd. De stimulerende werking die van een atelier uit kan gaan werd daarmee grotendeels teniet gedaan.
Naarmate het proces vorderde, vond er een verschuiving van de opdracht plaats De nadruk kwam meer op de post-expo lase
te liggen, waardoor het oorspronkelijke plan om een expo-paviljoen te ontwerpen voor de expo van Zaragoza enigszins op de
achtergrond raakte. Voor mijn individuele opdracht werd de lunctie van het muziekgebouw belangrijker. Om niet aileen een
muziekgebouw te ontwerpen heb ik gekozen voor een permanente structuur waarin de gezamenlijke thema's van bergen en
muziek tot uitdrukking komen . Die structuur is weliswaar ruimtelijk afgestemd is op het gebruik van een muziekgebouw, maar
waarin oak het thema bergen voelbaar is en waar een expo in plaats kan vinden.
Een grate uitdaging in het antwerp was de schaal. Enerzijds de omvang van het gebouw, ik vond het moeilijk om gevoel
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voor de grote atmetingen van het bouwvolume te krijgen . Anderzijds de schaalsprong tussen de verschillende ruimten in het
programma. Hoe kon ik het contrast tussen een studiecel van 2.5 bij 2.5 bij 3 en de grote concertzaal van 20 bij 30 bij 18 m
oplossen binnen hetzelfde concept?
'Gelaagdheid' is het belangrijkste uitgangspunl geweest voor de eerste vormideeen. Richting, orientatie, locatie, relaties met
de omgeving en binnen het gebouw hebben daarin een belangrijke rot gespeeld. In eerste instantie ben ik de conliguratie gaan
onderzoeken met volumes in de dwarsrichting. De opzet in de lengterichting van het gebouw bleek veel beter aan te sluiten bij
mijn ideeen. In de eerste ontwerpschetsen wilde ik de verschillende functies zoveel mogelijk met etkaar verweven: bezoekers
en studenten, maar ook parkeren door het gebouw heen. Dit bteek zowel praktisch ats ruimtetijk te complex te worden. Door
de verschillende functies binnen de structuur van parallelle wanden te concentreren, werd de organisatie veel helderder. Door
de duidelijke, maar niet ondoordringbare scheidingen ontstonden visuele, auditieve en fysieke relaties tussen de verschillende
functies. Het contrast tussen open en gesloten maakt die relaties mogetijk. Was dat contrast in eerdere ontwerpen erg groot,
naarmate de grote openingen in de wanden deels werden dichtgezet bleek een veel spannender beeld te ontstaan. Een beeld
dat een tipje van de sluier oplicht, een uitnodiging om te onderzoeken, te beleven en deel uit te maken van het gebouw. Juist
door die sequentie is de gelaagdheid, het gebouw en de onderlinge relaties tussen de verschillende functies te ervaren. Het
contact kan op verschillende manieren en niveaus plaatsvinden. Het kan visueel , auditief offysiek van aard zijn, het contact kan
op afstand, of van dichtbij beleefd worden en het kan introvert of juist extravert van karakter zijn .
Tijdens de begeleidingen heb ik niet altijd Iaten zien wat ik in huis had. Door mijn neiging naar perfectionisme en de daaruit
voortvloeiende onzekerheid was ik beducht voor kritiek. En dat terwijl ik zell de grootste criticus ben. Misschien is dit wei
het grootste punt van kritiek. Als ik meer had in gebracht tijdens begeleidingen, had ik er waarschijnlijk ook meer uit kunnen
hal en.
Wellicht voortkomend uit mijn hang naar perfectionisme is een van mijn valkuilen die ik tijdens mijn afstuderen ben
tegengekomen het verzanden in details. lk vond het moeilijk de hoofd- en bijzaken uit elkaar te houden en me in eerste instantie
te concentreren op de hoofdlijnen. Metals gevolg dat planningen nog wei eens uitliepen.
Ondanks aile hindernissen heb ik over het algemeen altijd wei plezier gehad in het afstuderen . Het was mooi iets uit mijn eigen
handen te zien ontstaan. waarbij de puzzelstukjes steeds meer op hun plaats vielen.
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resumen

De oorspronkelijke doelstelling van het 'afstudeeratelier Zaragoza', waar ik deel van uitmaakte, was het ontwerpen van
een van de expo paviljoens voor de expo Zaragoza in 2008. Het thema van de expo in Zaragoza is 'water en duurzame
ontwikkeling' tn tegenstelting tot voorgaande wereldtentoonstellingen, zullen tijdens de expo in 2008 geen afzonderlijke
landenpaviljoens worden gebouwd. Hoe je als mensen met water omgaat, hangt at van de omgeving waarin je woont.
Daarom is gekozen voor een organisatie van de internationale pavil joens rondom de verschillende ecogeografische zones.
De Ianden die tot hetzelfde ecosysteem behoren, worden bij elkaar in een paviljoen geptaatst lk heb gekozen voor het
paviljoen van de ecogeografische zone bergen.
Na de expo wordt het terrein een culture le campus, waarbij educatieve en publieke fu ncties worden gecombineerd. Voor de
post-expo lase heb ik gekozen voor een functie als conservatorium, gecombineerd met concertzalen.
De uiteindelijke rot ats muziekgebouw werd in mijn individuele opdracht steeds belangrijker De ondertitet 'van expo
paviljoen naar conservatorium' heeft daarom een tweeledige betekenis. Enerzijds geeft het de opeenvolging van functies van
het gebouw aan: na afloop van de expo wordt het paviljoen een conservatorium. Anderzijds impli ceert het de verschuiving
in de opdracht die gaandeweg het proces heeft plaatsgevonden de verschuiving van het accent van expo paviljoen naar
conservatorium.
Hoe kunnen in een gebouw de twee opeenvolgende functies, van expo paviljoen metals thema bergen enerzijds en van
conservatorium anderzijds, verenigd worden? Dit is de vraagstelling die ten grondslag ligt aan dit afstudeerproject
Er lijken op het eerste gezicht weinig overeenkomsten te zijn tussen bergen en muziek. Bergen zijn imposante massa's
opgestuwd gesteente, die op de schaal van een mensenleven onveranderlijk lijken. Bergen zijn tastbaar en altijd aanwezig

Muziek daarentegen heeft iets vluchtigs, omdat het slechts gedurende de uitvoering bestaat. Haar tijdelijkheid staat in schril
contrast met de inertie van bergen. Waarom dan bergen en muziek?
Bergen zijn tastbaar, maar niet 6naantastbaar. Dit word! duidelijk als je goed naar bergen kijkt. Aan de vormen van
bergen en de soort gesteenten is de invloed van de tijd vaak duid elijk al te lezen. Bergen waren en zi jn wei degelijk aan
verandering onderhevig Bewegend door een berglandschap ontstaat oak op de menselijke tijdsschaal een opeenvolging
van indrukken en ervaringen. De verandering van perspectiel genereert steeds nieuwe beelden, waardoor de gelaagdheid van
berglandschappen zich beetje bij beetje ontvouwt. Naast de gelaagdheid op het niveau van de morfologie van het landschap,
komt gelaagdheid oak voor in de opbouw van het gesteente en in de opeenvolging van de verschillende vegetatiegordels.
Deze gelaagdheid en sequentie vormen de verbindende !actor tussen bergtandschappen en muziek. De voortgang van de
tijd is onm isbaar voor muziek. De opeenvolging van klan ken , de sequentie, maakt de verzameling losse klan ken tot muziek.
In de muziek speelt oak gelaagdheid een cruciale rol. In potyfone muziek is deze getaagdheid bijvoorbee ld te vinden in
de opbouw van de harmonie door de verschitlende stemmen. Maar oak in de metodie van een solo-instrument kunnen
verschitlende melodielijnen met elkaar verweven zijn en hiermee hun eigen gelaagdheid definieren.
Sequentie speelt een belangrijke ro t in mijn persoonli jke be leving van architectuur. Gelaagdhe id in architectuur kan bij
uitstek ruimtelij k ervaren worden. Door gelaagdheid en seq uentie als uitgangspunten te nemen voor mijn antwerp , worden
bergen, muziek en archilectuur met elkaar verbonden.
Om niet aileen een muziekgebouw te ontwerpen heb ik gekozen voor een permanente slructuur waarin de gezamenlijke
thema's van bergen en muziek tot uitdrukking komen. Die structuur is we liswaar ru imtelijk afgeslemd op het gebruik van een
muziekgebouw, maar hel gebouw is oak het lhema bergen voelbaar en er kan een expo in plaats kan vinden .
De gelaagdheid die zowel in de bergen als in de muziek te ervaren is, is in het gebouw ru imtelijk vertaald naar een aantal
parallelle wanden. Daartussen ontstaan verschillende zones die elk een min of meer specifieke functie hebben en die
doormiddel van openingen in de wand en relaties met elkaar aangaan. Daarnaast komt gelaagdheid op verschillende niveaus,
en soms op subtiele wijze, terug.
De gelaagdheid en de relaties tussen de verschillende lagen in mijn gebouw vormen een complex ruimtel ijk systeem dat
uitnodigt om door het gebouw te dwalen. Het gebouw geeft zich op die manier in stappen prijs. Door het bewegen naar het
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gebouw toe en door het gebouw heen vertelt het gebouw als het ware

een verhaal , in plaats van een one-liner te zijn.

Het gebouw biedt ruimte aan ontmoetingen tussen muziekstijlen, tussen studenten onderling en tussen studenten en
docenten in lessituaties en daarbuiten, tussen de musici en het pub liek, en tussen de bezoekers onderling . Er is plaats
voor formele onlmoetingen in de concertzalen en lesruimten, maar minstens even belangrijk is de informele inleractie die
plaats kan vinden in gangen, in de foyers, in het cale, op het binnenplein: polyvalente ruimten voor spontane (muzikale)
ontmoetingen.
Contact en interactie moet worden gestimuleerd. maar ook gearrangeerd . Direct contact is niet in iedere situatie gewenst.
Door open, transparante ol gesloten scheidingen ol door het versch il in afstand ontstaan er verschillende gradaties van
contact. De soort en mate van scheiding kan de verschillende zintuiglij ke aspecten van contact bewerkstelligen of juist
verhinderen .
De manier om de gelaagdheid van het gebouw te ervaren en ontmoetingen tot stand te Iaten komen, is door het gebouw te
bel even. De sequentie door het gebouw is een aaneenschakeling van verschillende ervaringen en ontmoetingen, waarmee
het gebouw zich geleidelijk openbaart. De gelaagdheid van het gebouw ervaar je door het bewegen door het gebouw.
Langs een wand, om een wand, door een wand. De openingen in de wanden geven

een voorproelje van wat komen gaat of

bewerkstelligen een terugblik vanuit een ander perspectief. De sequentie, de verschillende elementen, de fysieke, visuele
en auditieve relaties dragen bij aan de ruimtelijke beleving van het gebouw Het zijn hierdoor de gebruikers van het gebouw,
die er echt betekenis aan geven.
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palabras de gratitud

Terugkijkend op mijn studietijd ben ik blij dat ik mensen om me heen heb gehad die deze tijd leerzamer, interessanter,
leuker, gezelliger en mooier hebben gemaakt
Vele uren heb ik op en rond de atletiekbaan doorgebrachl met trainings-, commissie- en bestuursgenoten bedan kt voor
de fantastische tijd die ik bij Asterix heb gehad Na een paar jaar van onvrijwillige afwezigheid ben ik blij dat ik sinds een
aantal maanden weer het tartan onder me mag voelen. Wat is het heerlijk om je fysieke en mentale grenzen te verkennen en
te verleggen in de buitenlucht Ditzelfde gevoel heb ik ook tijdens de wandeltrektochten in prachtige berggebieden ervaren.
De waardevolle herinneringen en vriendschappen die hieruit voortgekomen zijn , koester ik.
Dan zijn er natuurlijk Eefje, Marieke, Nienke en Ingrid, met wie ik bouwkundig en persoonlijk lief en leed kon en kan delen.
De vele lunches, kopjes thee en uren in de werkplaals hebben mijn TU/e lijd zeer veraangenaamd. Gelukkig weten we
elkaar nog steeds te vinden voor vragen en antwoorden en om samen te koken, ook al is ieder zij n eigen professionele weg
ingeslagen en wonen we verder uit elkaar.
Mijn ouders wil ik bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. Fijn dat ik altijd bij jullie terecht kan om mijn dalen te del en
en mijn pieken te vieren. Bedankt voor de weekendjes, bezoekjes, wandeldagen, kaartjes, de hulp en de fijne gesprekken
Marloes en Jaap, de gezellige, intussen traditionele, etentjes met groeiend gezelschap moeten we in ere houdenl
Ten slotte Boul. Steun en loeverlaat Muziekliefhebber en berggeit Bedankt voor je lantastische hulp, de concerten en
concertbezoeken, de vakanties. de gezellige feestjes, de mooie tijd in Parijs, de dagelijkse rituelen, maar vooral voor wie je
bent. We zijn heel wat hobbels en bobbels tegengekomen in onze tijd samen. Gelukkig hebben we heel wat hoogtemeters
kunnen maken en hebben we kunnen genieten van mooie uitzichten. Dus, zullen we nog een berg doen?
ledereen, ook degenen die ik hier niet persoonlijk genoemd heb: iMuchas gracias!
En dan is het nu tijd om weer een mooi feestje te vierenl
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plattegrond niveau 4
schaal 1:500

gevelaanzicht zuid
schaal 1:500

1166

gevelaanzicht noord
schaal 1:500

gevelaanzicht west en oost
schaal 1:500
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layers grate zaal
grate zaal
fietsenstalling
installatieruimte
artiestenfoyer
kantine
patio
centrale hal
ensembleruimte
doorgang
opname studio
binnenplein
cale
kleine zaal
parkeren
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doorsnede AA'
schaal 1 500
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mediatheek
kantoren
sotistenkamer
kteedkamer
berging
grate zaal
voetgangerszone
parkeren
foyers grate zaal
commerciiHe ruimte
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dakopbouw:
sedumbeplanling
substraatlaag

EPDM
2
3
4
5
6

doorsnede BB'
7

schaal 1:500

j 174

100 mm isolatie
260 mm gewapend beton
aluminium zetwerk, meebeglaasd
houten vliesgevel systeem
HV60, 60 mm
blank dubbelglas
blank dubbelglas, binnenblad gelaagd
vloeropbouw:
18 mm parket, Amerikaans eiken
vilt
50 mm cementdekvloer
met vloerverwarming
15 mm isolatie
260 mm gewapend beton
stalen zetwerk
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detail1

detail 2
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details 1 en 2
schaal 1:20

j 176

vloeropbouw:
18 mm parket, Amerikaans eiken
vilt
50 mm cementdekvloer
met vloerverwarming
15 mm isolatie
260 mm gewapend beton
gelaad en gehard glas,
ingeklemd met staalplaat 3 mm
compressieband
blank dubbelglas, binnenblad gelaagd
50 mm kwartsiet
aluminium vliesgevelprofiel,
Reynaers, 50 mm
stalen zetwerk
ledverlichting
Derako houten systeemplafond:
20 mm steenwol
vezelvlies
16/65 mm lamellen, h.o.h. 45 mm,
Amerikaan eiken

detail 3

detail 4

details 3 en 4
schaal 1:20

dakopbouw:
sedumbeplanting
substraatlaag
EPDM
100 mm isolatie
260 mm gewapend beton
2 blank dubbelglas, binnenblad gelaagd
3 staten zetwerk
4 50 mm loamglas
5 wandopbouw:
50 mm kwartsiet, verlijmd
240 mm gewapend beton
200 mm kernisolalie
240 mm gewapend beton
50 mm kwartsiet, verlijmd
6 260/113 staten 1-proliel
7 Derako houten systeemplalond:
20 mm steenwol
vezelvlies
16/65 mm lamellen, h.o.h. 45 mm,
Amerikaan eiken
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detail 5

detail 5
schaal 1:20

