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Voorwoord
Dit verslag is, samen met de maquettes en de tekeningen, het eindresultaat
van mijn afstuderen aan de capaciteitsgroep architectonisch ontwerpen van
de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven.
Het afstuderen dwingt je als student om goed nate denken waar voor jou de
essentie ligt in de architectuur. Dit project beschouw ik dan ook niet als het
einde van mijn studie, maar meer als het begin van een verdere ontwikkeling
en verdieping in de architectuur.
lk zou graag mijn begeleiders Prof. lr. Rene van Zuuk, lr. Ralph Brodruck en
Prof. Dr. Frans van Herwijnen willen bedanken voor hun deskundige
begeleiding tijdens mijn afstuderen. Daarnaast wil ik mijn ouders, mijn vriendin
en aile vrienden en kennissen bedanken voor hun steun en geduld tijdens
mijn afstudeerperiode.
Stefan Spikmans
Esch, April 2007
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Samenvatting
Zaragoza, een stad in het Noordoosten van Spanje, organiseert in de zomer
van 2008 de Wereldtentoonstelling. Het thema van de wereldtentoonstelling is
'water en duurzame ontwikkeling' . De tentoonstelling wordt gebouwd op de
meander van de rivier de Ebro, gelegen twee kilometer buiten het
stadscentrum van Zaragoza. Door het kleine oppervlak van het terrein is het
niet mogelijk om ieder land zijn eigen paviljoen te Iaten bouwen, zoals in
voorgaande edities van de Wereldtentoonstelling wei het geval was, daarom
worden de Ianden onderverdeeld in klimaatzones, te weten; 'ijs en sneeuw',
'woestijn, oase en steppe', 'savanne en prairie', 'loofbos', 'tropisch woud',
'hoogvlakte en gebergte', 'rivieren en moerassen' en 'eilanden en kusten'.
Deze klimaatpaviljoens vormen van 14 juni tot en met 14 september 2008 de
Wereldtentoonstelling samen met een aantal themapaviljoens, zoals het
paviljoen van Spanje, het paviljoen van Aragon, de paviljoenbrug, het
paviljoen metals thema 'wereldrivieren', de watertoren en een aantal
commerciele gebouwen, zoals een congresgebouw, een auditorium en een
badhuis van 14 juni tot en met 14 september 2008 de wereldtentoonstelling.
Na de Wereldtentoonstelling zal het gebied een nieuwe bestemming krijgen:
een culturele campus met uitgaansmogelijkheden. De paviljoens gaan na de
wereldtentoonstelling functioneren als faculteit waarin creatieve studies zoals
beeldende kunst, drama, dans en mode zullen worden gehuisvest. Deze
culturele campus zal worden aangevuld met uitgaansfuncties zoals een
theater, een poppodium, een bioscoop en een museum.
Mijn individuele afstudeeropgave is het ontwerpen van een paviljoen dat
tijdens de Wereldtentoonstelling uiting geeft aan de ecologische zone
'savanne en prairie' van de desbetreffende Ianden en na de
Wereldtentoonstelling gebruikt zal gaan worden als faculteit voor de opleiding
Fotografie.
De afhandeling van grote mensenstromen is als uitgangspunt voor het
ontwerp gekozen. Op basis van de bezoekerscijfers van recent
georganiseerde Wereldtentoonstellingen kan de reele schatting gemaakt
worden dat in 2008 per dag gemiddeld 80.000 mensen de
Wereldtentoonstelling in Zaragoza zal gaan bezoeken . De belasting op de
paviljoens zal hierdoor dusdanig groot zijn dat een goede afwikkeling van de
mensenstromen een must is.
5
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In het ontwerp is hieraan uiting gegeven door de verkeersruimte van het
paviljoen, door middel van hellingbanen, als een doorgaande Ius om en door
het gebouw heen te Jeggen waarbij de tentoonstellingszalen de kern van het
gebouw vormen . Het bezoek aan het paviljoen zal beginnen op de bovenste
verdieping om vervolgens , afdalend langs verschillende tentoonstellingszalen,
te eindigen op de begane grond . Daar bieden twee filmzalen de mogelijkheid
voor een algemene beschouwing op de deelnemende Ianden en het thema
'water en duurzame ontwikkeling'.
Het gebruik van abstracte graspatronen op de gevel van de verkeerslus en de
hoofdmassa van het paviljoen refereren aan de ecologische zone 'savanna en
prairie'. Doordat de route een belangrijk element is geworden van het concept
van het gebouw is er voor gekozen om de hoofdmassa een gesloten karakter
te geven, door toepassing van zwart stalen gevelbeplating, terwijl de route
open van karakter zal zijn met veel gebruik van glas.
In zijn functie na de Wereldtentoonstelling, als zijnde een faculteit voor de
opleiding Fotografie, zullen de verkeersruimten dienst gaan doen als
tentoonstellingsruimten oftewel tentoonstellingsroute. Hierbij kan het werk van
zowel professionele fotografen als van de fotografen in opleiding aan het grote
publiek worden tentoongesteld. De tentoonstellingsruimten zullen worden
ingericht als faculteit waarbij de filmzalen worden gebruikt als collegezalen.
Deze inrichting maakt het mogelijk dat interactie en ontmoeting tussen student
en bezoeker een belangrijke rol gaat spelen.
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In Ieiding
In september 2005 besluit ik deel te nemen aan een afstudeeratelier onder
begeleiding van Prof. lr. Rene van Zuuk. Na een kennismaking met het thema
'structuren en patronen' wordt er door het atelier, bestaande uit 14 studenten
van de Technische Universiteit Eindhoven, besloten om de
Wereldtentoonstelling in 2008 te Zaragoza als aanleiding te gebruiken voor
het vaststellen van een afstudeeropgave. De afstudeeropgave klinkt al snel
eenduidig: het ontwerpen van een paviljoen voor de wereldtentoonstelling in
Zaragoza in 2008. Door de gunstige ligging van de locatie voor de
Wereldtentoonstelling aan de rand van het centrum van Zaragoza wordt
echter besloten om af te stappen van het tijdelijke karakter van een paviljoen
en de gebouwen na de Wereldtentoonstelling te blijven gebruiken. Hierdoor is
de ontwerpopgave tweezijdig geworden en zal in het ontwerpproces de functie
na de Wereldtentoonstelling, als zijnde een faculteit voor de opleiding
Fotografie, oak een belangrijke rol spelen.

--

Dit verslag bevat het referentiekader en de achterliggende gedachten van het
door mij gemaakte antwerp. Allereerst zal de afstudeeropgave nader worden
toegelicht om vervolgens het fenomeen van de Wereldtentoonstelling en de
uitwerking van het masterplan te beschrijven. Vervolgens zal aan de hand van
een analyse en de formulering van doelstellingen het individuele antwerp van
het paviljoen worden toegelicht. In het laatste hoofdstuk wordt het antwerp
gepresenteerd waarna in de conclusie wordt teruggekeken op het
ontwerpproces en de ontwikkeling die ik daarin heb doorgemaakt.
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Opgave
De afstudeeropgave kan opgesplitst worden in een collectieve en een
individuele opgave.
De collectieve opgave bestaat uit het ontwikkelen van een masterplan voor de
Wereldtentoonstelling in Zaragoza in 2008 waarbij de herbestemming van de
locatie na de Wereldtentoonstelling een belangrijke rol speelt.
De individuele opgave omvat het antwerp van een gebouw dat zowel geschikt
is als paviljoen voor de Ianden van de klimaatzone 'savanne en prairie' en na
de Wereldtentoonstelling gebruikt kan worden als faculteit voor de opleiding
Fotografie.
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De geschiedenis van de Wereldtentoonstelling

In de ontwikkeling van de wereldtentoonstelling is een aantal periodes te
herkennen , namelijk de oorsprong van het concept van de industriele
expositie (1798-1849), de industriele expositie op wereldniveau (1849-1903),
een kwestie van stijl (1903-1937), educatie en vermaak (1937-1964) ,
imagebuilding en ideologie (1964 2000) en citybranding en ideologie (2000
heden)

1798-1849: de oorsprong van het concept van de industriiHe expositie
Wanneer in 1840 de Engelsen interesse kregen in het houden van een
internationals industriele expositie, haalden zij hun inspiratie uit de Franse
nationals industriele exposities. De Fransen hielden toen al een halve eeuw
regelmatig exposities. De eerste industriele expositie was in 1798 in Parijs en
was vooral een propagandaceremonie met symbolische evenementen waarin
competitie-elementen werden gebruikt. In 1801,1802 en 1806 ging het
competitie-element een grotere rol ging spelen. De producten werden
didactisch tentoongesteld zodat zij met elkaar vergeleken konden worden. De
eerste Expositie was maar voor een aantal dagen geopend, waardoor
professionals en ge"interesseerden bijna geen tijd hadden om de producten
goed te bestuderen. Vanaf 1801 werden de producten gegroepeerd naar hun
oorsprong en na 1819 werden de producten definitief geordend naar
materiaal , type product of industriebranche. De Expositieperiode werd
geleidelijk aan Ianger van een week in 1798, naar twee maanden in 1823.
Door verlengen van de expositieperiode konden steeds meer mensen de
producten zien . De Exposities werden toen nog in bestaande gebouwen
gehouden. Pas na 1834 werd besloten dater aparte, tijdelijke
expositiegebouwen gemaakt moesten worden, waarin vloer en interieur
volledig konden worden ingericht naar de vorm van de te exposeren
producten. Er zouden tevens faciliteiten komen voor de jury en supervisors.
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1849 - 1903: De industriEHe expositie op wereldniveau
Ondanks dat de engelse plannen voor de eerste internationale industriele
tentoonstelling in 1851 erg veel leken op het concept van de Fransen, wilden
zij wei een conceptuele vernieuwing doorvoeren. De expositie moest nieuw
Ieven blazen in de leidende positie van de Britse industria in de wereld. De
Wereldtentoonstelling was het begin van een nieuwe tijd voor een beter
menselijk bestaan als gevolg van de industriele ontwikkeling. De opening van
de eerste Wereldtentoonstelling op 1 mei 1851 gaf uitvinders de unieke
mogelijkheid de Britse bevolking te Iaten zien hoe je de nieuwe industriele
wereld tegemoet moest zien. Met een ceremonie vol rituelen, symbolen en
toespraken werd de Expositie geopend. Er werd in deze periode een extra eis
gesteld aan de producten die tentoongesteld werden: het product moest
karakteristiek zijn voor de plek waar het gemaakt was. De ruimte, die een land
kreeg voor zijn expositie, was afhankelijk van de grootte van de industria van
het land . Het belangrijkste doel was het promoten van internationalisatie van
industria, handel en wetenschap. Door zijn succes werd de
Wereldtentoonstelling van 1851 in Londen een archetype voor de volgende
Wereldtentoonstellingen.

1903- 1937: Een kwestie van stijl
In de periode van 1903 tot 1937 deed zich een nieuwe ontwikkeling voor.
Binnen de expositie kreeg de architectuur een steeds belangrijkere rol. Bij het
ontwerpen van de gebouwen lag de nadruk dan ook niet meer op 'een
gebouw als monument van de techniek' maar op de samenwerking van de
architectuur met de moderne technieken. De Wereldtentoonstelling werd een
speeltuin voor architecten, waarin nieuwe architectuurstijlen tot ontwikkeling
kwamen en aan de wereld werden getoond. Daarnaast werd de
Wereldtentoonstelling ingezet als verrijking van de stad. Om de vele
bezoekers te kunnen ontvangen op het terrein van de Wereldtentoonstelling
werd de infrastructuur hierop aangepast. De wereldtentoonstelling richt zich
niet meer op de professional maar aileen nog op de consument en dan niet
slechts de hoger opgeleide consument maar juist ook de lager opgeleide. De
Expo wil deze consument voor zich winnen en wordt daarom met een
ideologie ontwikkeld. De ideologie van de verschillende Ianden komt ook
steeds meer tot uitdrukking in de paviljoens. Zo staan op de
wereldtentoonstelling van Parijs in 1937 het Duitse paviljoen van Adolf Hitler
en het Russische paviljoen van Stalin recht tegenover elkaar.
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1937 - 1964: Educatie en vermaak
De periode van 1937 tot 1964 kenmerkt zich door het doe! om bij de
bezoekers de fascinatie voor de wetenschap op te roepen en niet al te vee!
technische informatie te geven. Er wordt relatief eenvoudige informatie
verstrekt en er wordt vee! gebruik gemaakt van visuele
communicatiemiddelen. De nadruk verschuift in deze periode van zware
industria naar Iichte industria en binnen de industria wordt de aandacht
verlegd van goederen naar service; 'Engineering becomes Humaneering'. In
de jaren '50 dringt oak het beset door dat de technische vooruitgang niet
aileen zaligmakend is maar oak nadelige gevolgen kan hebben . Oak de
architectuurwereld wordt gekenmerkt door twijfel aan de vooruitgang. De
technische ontwikkeling blijtt echter centraal staan op de
Wereldtentoonstelling. Een goed voorbeeld hiervan is de
Wereldtentoonstelling van Seattle in 1962 waar de ontwikkeling gepromoot
we rd.

1964 - 2000: lmagebuilding en ideologie
De Wereldtentoonstelling van Osaka in Japan in 1964 brengt een nieuwe fase
met zich mee, namelijk de mensen bewust maken van zichzelf en de wereld.
Deze Wereldtentoonstelling is een teken van de opening van de Aziatische
wereld voor het westen. Naast punten als culturele ontmoeting en verzoening
met de technologie en de toekomst, hadden de Japanners hun eigen redenen
om de Wereldtentoonstelling te organiseren. Na de Tweede Wereldoorlog was
Japan in diskrediet gebracht en dit land wilde graag haar imago herstellen.
Niet aileen voor het buitenland, maar oak voor de inwoners zelf. Azie werd
door de wereld vaak benaderd als de plek waar westerse kennis werd
gekopieerd. Ze wilde nu demonstreren over genoeg kennis te beschikken om
zich als een belangrijke speler op de markt van technologische vooruitgang te
kunnen profileren. Oak was de Wereldtentoonstelling een uitgelezen kans om
de nationale economie te stimuleren en een versnelde stedelijke vernieuwing
in gang te zetten.
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2000- heden: Citybranding en ideologie
Wanneer we de ontstaansredenen van de Wereldtentoonstelling vergelijken
met de huidige Wereldtentoonstellingen, dan zien we dat deze nu door nieuwe
media zijn achterhaald. De televisie en het internet bieden ons een kijk op aile
nieuwe producten die wereldwijd geproduceerd worden, waardoor het voor
innovatie en commerciele redenen niet meer interessant is om een
Wereldtentoonstelling te houden . Oak de politieke ideologieen zijn door de
globalisering teniet gedaan. De Wereldtentoonstelling is, ondanks dat de
bezoekers veelal uit het eigen land komen, tach een echte
Wereldtentoonstelling gebleven. De huidige doelen zijn dan nu oak te vinden
in wereldomvattende thema's als milieubewustzijn en globalisering. De reden
voor bepaalde steden om een dergelijke tentoonstelling naar hun stad te
halen heeft dan oak niet meer veel met politieke expressie te maken. Het
organiseren van een Expo is nu vooral een aanleiding om financiele middelen
in te zetten om een stad te reorganiseren en om grate infrastructurele
ingrepen te rechtvaardigen. Oak de Wereldtentoonstelling van 2008 in
Zaragoza is hier een voorbeeld van .
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De stad Zaragoza

Zaragoza is de op vier na grootste stad van Spanje. Het is de hoofdstad van
de gelijknamige provincia en van de autonome regio Aragon gelegen aan de
rivier de Ebro. De stad ligt op 199 meter boven zeeniveau in een vallei met
een indrukwekkend landschap van bergen, bossen en woestijnen. De stad
heeft een inwonertal van 660.895. In de agglomeratie wonen 833.455
mensen, dat komt neer op meer dan de helft van de bevolking van de gehele
regio Aragon . Zaragoza is een belangrijke industriestad en handelscentrum,
onder meer door haar gunstige ligging, centraal tussen Barcelona, Madrid,
Bilbao, Valevncia en het Franse Toulouse .
Voor de Romeinse overheersing heette Zaragoza Salduba en maakte de
nederzetting deel uit van het Keltisch-lberische rijk. De stad werd in de 1e
eeuw v. Chr. een Romeinse kolonie onder Keizer Augustus en droeg in die tijd
de naam "Caesarea Augusta". Het had als belangrijkste taak de verdediging
van de enige solide brug over de rivier de Ebro. In het jaar 712 werd de stad
veroverd door de Moren en in de periode tussen 1018 en 1118 werd het
toenmalige Cesaracosta een zogenaamd "Taifa koninkrijk". De naam werd
verbasterd tot het arabische "Saraqusta". De taifa rijken ontstonden in de 11 e
eeuw na de val van het Kalifaat van Cordoba, en waren onafhankelijke staten.
Saraqusta had veel verschillende Moorse koningen, maar in 1110 werd het
Moorse rijk verslagen door de Almoraviden. Acht jaar later kwam de stad na
tijden weer in Christelijk bezit, door de verovering van Alfons I van Arag6n.
Het werd de hoofdstad van het toenmalige "Koninkrijk van Arag6n" en
opnieuw werd de naam van de stad veranderd, ditmaal in "Caragoga",
waarvan het huidige Zaragoza afstamt. Tijdens de Spaanse
Onafhankelijkheidsoorlog in de 19e eeuw kreeg de stad het zwaar te
verduren; zowel in 1808 als 1809 werd <;aragcx;:a belegerd door de troepen
van Napoleon, waarbij velen door honger en strijd omkwamen . Het inwonertal
daalde zelfs van 55.000 naar slechts 12.000. De stad leefde pas weer op in
1865, toen het een spoorlijnverbinding kreeg met Madrid, Barcelona en Bilbao
en wederom toen het in 1908 de Frans-Hispanische Tentoonstelling
organiseerde.
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Zaragoza heeft over de eeuwen vele heersers gehad, en vele volken hebben
de stad bewoond . Hierdoor vindt men monumenten en resten van vele
verschillende culturen en in vele stijlen. Ondanks dat de stad een mooi
historisch centrum heeft, met vele bezienswaardigheden, staat de stad in
Spanje ook wei bekend als "de onbekende". De stad behoort niet tot de meest
bezochte steden van het land. De aandacht gaat namelijk vooral uit naar
hoofdstad Madrid, mediterraans en modern Barcelona en het Andalusische
Sevilla. De bedoeling is dat na de Wereldtentoonstelling van 2008, de stad
weer op de wereldkaart wordt gezet.
De organisatie van de Wereldtentoonstelling is een onderdeel van een groter
ontwikkelingsplan voor de stad . Hierin vormen de natuur, de infrastructuur en
de economische ontwikkeling belangrijke elementen. Dit ontwikkelingsplan
omvat, naast de ontwikkeling van de Wereldtentoonstelling, vier projecten :
Ebro Banks Project, Meanderpark, verbetering infrastructuur en Digital Mile.

- De rivier de Ebro,'Ebro Banks Project'
In het verleden is de rivier de Ebro ge'isoleerd geraakt en is zodoende een
barriere in de stad geworden . Een aantal oorzaken van de achteruitgang van
de rivieroevers zoals hydrologische problemen (varierende waterstanden en
overstromingen), de industriele aard van de linkeroever en het gebrek aan
bruggen waardoor er geen goede verbinding tussen beide oevers mogelijk
was zijn in de loop der jaren langzaam verdwenen waardoor er ruimte is
gecreeerd voor het 'Ebro Banks Project' .
Het uiteindelijke doel is om de Ebro te transformeren in een volledig groene
corridor bestaande uit ongeveer 20 kilometer rivieroever in en rondom de
stad. Op deze manier zal de rivier niet Ianger een barriere vormen in
Zaragoza maar definitief in de stad worden ge'integreerd.

- Meanderpark
Binnen het 'Ebro Banks project' speelt de meander een grote rol. Tot op
heden is de meander onbebouwd gebleven. Het gebied is namelijk laag
gelegen en kan bij hoog water onder water komen te staan. Daarnaast zorgt
de meander ervoor dat de natuur de stad Zaragoza op loopafstand nadert.
Een element wat men graag zo wil houden . In het ontwikkelingsplan is
daarom het plan opgenomen om van een groot deel van de meander een
stadspark te maken metals thema 'water'. Het gedeelte van de meander dat
overblijft zal gebruikt gaan worden voor de Wereldtentoonstelling.

29

Mean<lerparl<

30

• lnfrastructuur
Voor de organisatie van een Wereldtentoonstelling, waarop men zeven
miljoen bezoekers verwacht is een goede infrastructuur van wezen lijk belang.
Hiervoor is tevens een nieuw plan ontwikkeld. Een gedeelte van dit plan is in
de vorm van een nieuw treinstation reeds afgerond. Verder zal de tweede
snelwegring, die nu onderbroken wordt met elkaar verbonden worden. Dit
nieuwe gedeelte van de ring vormt tevens de begrenzing van het gebied voor
de Wereldtentoonstelling . Om het terrein van de Wereldtentoonstelling beter
bereikbaar te maken worden er drie nieuwe bruggen gebouwd. De eerste brug
is onderdeel van het sluiten van de tweede snelwegring. De tweede brug is
onderdeel van de Wereldtentoonstelling, de paviljoenbrug. De derde brug is
eveneens een voetgangersbrug en zal de bezoekers vanuit de binnenstad,
langs de rivier de Ebro naar het terrein van de Wereldtentoonstelling leiden.

- Digital Mile
Op het gebied van economische ontwikkeling heeft de stad Zaragoza een
nieuw economisch gebied ontwikkeld: de 'Digital Mile'. Dit gebied is gelegen
tussen het nieuwe treinstation en de locatie voor de wereldtentoonstelling. Op
deze 'Digital Mile' komen kantoren, winkels en faculteiten van de Universiteit
van Zaragoza. Het moet het nieuwe economische centrum worden van de
stad.
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Bestaand masterplan Wereldtentoonstelling 2008

Bij het maken van een antwerp voor het 'nieuwe' masterplan van de
Wereldtentoonstelling in Zaragoza is er niet vanuit het niets gestart. Er is
gestart met het analyseren van de bestaande plannen die er in december
2005 voor de Wereldtentoonstelling in Zaragoza al waren waarbij tevens de
ontwikkelingen van deze plannen gedurende enkele maanden gevolgd zijn.
Door met het afstudeeratelier deze plannen te analyseren en bekritiseren,
onze eigen ideeen vorm te geven en de opgave in het kader van een
afstudeeropdracht te plaatsen, zijn er in de loop van de tijd eigen
uitgangspunten voor het nieuw te ontwerpen masterplan geformuleerd. Op
deze manier is er uiteindelijk een nieuw masterplan vormgegeven, waarbij er
afstand is genomen van de bestaande plannen en ontwikkelingen die zich in
Zaragoza voordeden.
Om het antwerp van het nieuwe masterplan goed te kunnen beschrijven,
wordt hier gestart met een uitleg van de plannen die als uitgangspunt zijn
genomen. Hierna volgt daarom eerst een beknopte uitleg van de plannen en
ontwikkelingen die in Zaragoza door de organisatie en ontwerpbureaus zijn
gemaakt en welke in het vervolg zullen worden aangeduid als zijnde het
'bestaande' masterplan.
Voor de Wereldtentoonstelling in 2008 in Zaragoza heeft de organisatie als
overkoepelend thema gekozen voor "water en duurzame ontwikkeling". De
Wereldtentoonstelling zal een internationale viering worden van de
dynamische relatie tussen water en de mens over de hele wereld. Het thema
is niet aileen van groat belang voor de huidige generaties, maar oak in de
toekomst zal het een grate rol spelen in ons dagelijks Ieven. Water staat voor
Ieven, het is puur, verbindt mensen en gebieden en is bran van cultuur. Water
is een universeel thema.
Op verschillende plaatsen zal het thema "water"aan de bezoekers worden
gepresenteerd welke in te delen zijn in twee categorieen:
1.
2.

drie paviljoengebouwen die het thema uitdragen, en
zes pleinen die het thema intensiveren en kracht bijzetten door het te
beschouwen vanuit verschillende invalshoeken.
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Allereerste kennismaking met het bestaande masterplan voor de Wereldtentoonstelling in Zaragoza

De drie paviljoengebouwen met het thema water zullen bestaan uit:

- De paviljoenbrug
Deze brug over de rivier de Ebro zal het thema 'Water, een schaarse bron'
uitdragen. Daarnaast zal de brug een belangrijke toegangsweg naar het
gebied van de wereldtentoonstelling vormen waarbij een belangrijke
verbinding met het internationale treinstation van Zaragoza tot stand zal
komen.
- De watertoren
De watertoren, die als symbool voor de expo het thema 'Water voor Ieven' zal
uitdragen. Een toren waarin de bezoeker op een speelse manier vermaakt
wordt door water te Iaten zien als een element van plezier, vol verassingen.
Regenbogen, stormen, ijs, sneeuw, geluid, beeld en andere sensaties zijn in
deze toren voornamelijk gericht op vermaken van de bezoeker.
- Rivieren- en aquariapaviljoen
Dit paviljoen is toegewijd aan de waterwegen waarin een expositie is opgezet
random de vijf grote rivieren van onze planeer; de Ebro, de Nijl, de St.
Laurence, de Amazone en de Darwin .
Tussen de paviljoenbrug en het Spaanse paviljoen, aan de oevers van de
rivier de Ebro, liggen de zes pleinen metals thema:

- Voorkomen
Wetenschap en technologie in dienst van waterbeheer om bronnen in kaart te
brengen en catastrofe's en risico's te voorkomen.
- Leven met water en beperkingen
Wetenschappelijke kennis en experimentele projecten om strategieen vast te
stellen voor het Ieven met water en beperkte hoeveelheden hiervan, alsmede
bemoeilijkende omstandigheden.
-Dorst
Technologie, vernieuwing en samenwerking om weerstand te bieden aan
deze schaarste overal op de wereld.
- Water delen
Leren om water te beheren, een continue bron van conflict en overeenkomst
tussen verschillende maatschappijen.
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De verdeling van de Ianden in ecogeografische zones

Water en de stad
Concepten en technologieen in dienst van een nieuwe relatie tussen stad en
water.
Water en inspiraties
Kunst wordt gebruikt als medium om de relatie en betrokkenheid met deze
vitale bron te promoten.

De verdere opbouw van de Wereldtentoonstelling verschilt in opzet aanzienlijk
met voorgaande edities. Doordat de Wereldtentoonstelling in Zaragoza qua
oppervlakte een van de kleinste uit de geschiedenis van de
Wereldtentoonstelling is, heeft men ervoor gekozen om meerdere Ianden te
groeperen in een paviljoen. Omdat de relatie tussen mens en water varieert
per ecosysteem waarin deze zich ontwikkelt, is gekozen voor een organisatie
rondom de verschillende ecogeografische zones die onze planeet kent. Zo zal
bij de Wereldtentoonstelling van 2008 in Zaragoza voor het eerst een
onderverdeling plaatsvinden naar ecosysteem, waarbij verschillende Ianden
die hetzelfde ecosysteem hebben gegroepeerd worden in hetzelfde paviljoen.
De organisatie heeft ervoor gekozen om de internationale paviljoens te
groeperen in de volgende ecogeografische zones: 'ijs en sneeuw', 'woestijn ,
oase en steppe', 'savanna en prairie', 'loofbos', 'tropisch woud', 'hoogvlakte en
gebergte', 'rivieren en moerassen' en 'eilanden en kusten'.
Hieruit ontstaan dus acht paviljoens waarin aile Ianden zichzelf, eventueel
gekoppeld aan het thema 'water en duurzame ontwikkeling', kunnen
presenteren. Om het programma voor de Wereldtentoonstelling vervolgens
compleet te maken worden de volgende prog rammaonderdelen nog
toegevoegd:
- Het Spaanse paviljoen
Dit paviljoen zal ruimte bieden aan de tentoonstelling wat blijk
geeft van de grote diversiteit van de waterlandschappen van Spanje en de
buitengewone mogelijkheden om te genieten van wat water te bieden heeft.
- Het paviljoen van Aragon
Dit paviljoen, metals thema 'Aragon, landschapsdiversiteit', zal de invloed van
vijf verschillende beschavingen op de streek van Aragon reflecteren met
betrekking tot het waterbeheer van de afgelopen 2000 jaar.
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Daarnaast worden nog een congrescentrum, een auditorium, een badhuis en
enkele commerciele functies aan het bestaande masterplan toegevoegd.
Buiten deze programmaonderdelen zijn nog enkele andere onderdelen van
het bestaande masterplan het noemen waard. Het gebied van de
Wereldtentoonstelling ligt aan de oevers van de rivier de Ebro. Het waterpeil
van deze rivier fluctueert zodat de kans bestaat dat deze eens in de vijftig jaar
flink buiten haar oevers zal treden . De organisatie heeft besloten het hele
gebied op te hogen om het terrein te beschermen tegen deze overstromingen.
De vier belangrijke toegangswegen tot het gebied van de
Wereldtentoonstelling bevinden zich op de vier uiterste hoeken van het
terrein. Aan de zuidwestkant van het terrein ligt de paviljoenbrug, die een
belangrijke link legt met het internationale station van Zaragoza. Aan de
noordwestkant van het terrein, in de hoek van de watertoren, ligt de toegang
tot het Meanderpark. Vanaf de ringweg geeft deze entree, samen met de
entree in de noordoosthoek van het terrein , tevens toegang tot een gepland
parkeerterrein aan de noordzijde van het gebied. Dit parkeerterrein ligt in het
Meanderpark en heeft een tijdelijk karakter om aileen tijdens de
Wereldtentoonstelling de vele bezoekers die met de auto komen , op te
vangen. De zuidoosthoek van het terrein vormt tot slot een belangrijke
toegang vanuit een route langs de rivier de Ebro, van waar de meeste
bezoekers uit het centrum van de stad zullen komen.
Na dit vooronderzoek, waarbij de informatie voornamelijk via het internet
verzameld is, is er een bezoek aan de stad Zaragoza gebracht en hebben er
gesprekken plaats gevonden met de organisatie van de
Wereldtentoonstelling. Zo is er meer informatie verzameld over het bestaande
masterplan en bestond er de mogelijkheid de stad beter te leren kennen.
Tijdens de ontmoeting met de organisatie van de wereldtentoonstelling is er
meer duidelijkheid ontstaan over de definitieve invulling en ontwikkeling van
dit bestaande masterplan waaruit bleek dat dit op meerdere punten was
aangepast. De belangrijkste wijzigingen zullen hieronder worden beschreven.
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Definitief masterplan zoals de Wereldtentoonstelling in Zaragoza uitgevoerd zal gaan worden

1. De internationals paviljoens worden niet meer gegroepeerd naar acht
verschillende ecogeografische zones, maar naar vier verschillende zones.
Deze zones zullen ingedeeld worden in:

- Op de grens
Sneeuw en ijs, oasen, hoogvlakten en gebergten
- Grasland, wind en zon
Gaslandren, steppen en savannes
-Regen
Loofbossen en tropische wouden
- Kustlijnen
Grote rivieren en alluvials gronden, eilanden en kusten.
Dit resulteert in vier internationals paviljoens voor de verschillende
deelnemende Ianden.
2. Er is een groat 'ecologisch' dak ontworpen dat bijna aile paviljoens
overdekt. Dit dak biedt in de hete Spaanse zomer een aangename schaduw
waardoor de bezoekers ongehinderd tussen de verschillende paviljoens
kunnen laveren. Het ecologische karakter wordt onder meer vertaald in
zonnepanelen, die een groat deel van het dak zullen bedekken en die de
verschillende paviljoens kunnen voorzien van energie. Een belangrijke
bijkomstigheid van dit ecologische dak is een horizontals verbinding van aile
paviljoens door dit dak. Hierdoor wordt het dak enerzijds als megastructuur
een beeldbepalend element voor de Wereldtentoonstelling , echter anderzijds
gaat hierdoor de identiteit van de afzonderlijke paviljoens verloren . Onder het
dak ontstaat een gevelarchitectuur waaraan de verschillende paviljoens hun
identiteit kunnen ontlenen.
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3. Er is gekozen voor een herbestemming van het gebied na de
Wereldtentoonstelling. Wanneer de Wereldtentoonstelling ten einde is zal het
terrein een bestemming krijgen als cultureel en wetenschappelijk park. In de
nabijheid wordt een sportterrein ingericht en zal er een relatie ontstaan met
het Meanderpark. Hierbij zullen de vier internationals paviljoens, die opgezet
worden volgens een strak modulair grid, ruimte bieden aan verschillende
kantoorfuncties. Ook in de watertoren wordt ruimte gereserveerd voor
kantoorfuncties, waarbij nog een deel tentoonstellingsruimte blijtt. Veel van de
aanwezige commerciele functies en faciliteiten zullen hun bestemming
behouden. De paviljoenbrug zal als permanente expositie zijn rol blijven
vervullen, waarbij waarschijnlijk een klein deel van het programma vervangen
wordt of gekeken wordt naar een flexibele invulling. In het Spaanse paviljoen
zullen audiovisuele diensten gehuisvest worden.
Op deze manier zijn er voor de meeste gebouwen op het terrein bijpassende
functies bedacht voor de fase na de Wereldtentoonstelling.
Nadat aile informatie verzameld was is er gekeken naar welke onderdelen van
het bestaande masterplan geschikt zijn voor een eventuele afstudeeropgave
en waar er beter van het bestaande masterplan afgeweken kan worden.
Allereerst is er voor gekozen om voor de internationals paviljoens terug te
gaan naar de oorspronkelijke indeling van acht verschillende ecogeografische
zones in plaats van vier. Hiervoor is gekozen omdat het afstudeer atelier
bestaat uit veertien studenten voor wie individuele opgaven geformuleerd
moeten worden . Bij een verdeling in acht zones worden er zodoende meer
opgaven gecreeerd en is de schaal van de verschillende projecten beter te
controleren.
Daarnaast zou het ecologische dak een negatief effect hebben op de
individuele afstudeeropgave . Zoals al eerder beschreven zou het dak als
superstructuur een goed beeldbepalend element voor de
Wereldtentoonstelling als geheel vormen, maar gaat de eigen identiteit van de
afzonderlijke paviljoens hierbij verloren. Er ontstaat een gevelarchitectuur
onder het dak waarbij het onderscheid tussen de verschillende internationals
paviljoens verwatert. Voor de individuele afstudeeropgaven, en wellicht tevens
voor de Wereldtentoonstelling zelf, zou het interessanter zijn de gebouwen
hun eigen identiteit terug te geven.
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Nieuw masterplan wereldtentoonstelling 2008

Na het analyseren van de ontwikkelingen van het masterplan van de
Wereldtentoonstelling in Zaragoza, is gestart met een nieuw antwerp voor het
masterplan, waaraan de positieve en negatieve bevindingen uit de bestaande
plannen van de Wereldtentoonstelling ten grondslag liggen. Het antwerp
bestaat grofweg uit een drietal kernpunten, namelijk; herbestemming,
stedenbouwkundige inpassing en architectonische spelregels .

Herbestemming
De ligging ten opzichte van de stad en het tijdelijke karakter van de
Wereldtentoonstelling vragen om een invulling na beeindiging van dit
evenement, die goed aansluit bij de toekomstige wensen en behoeften van de
stad. Er is gezocht naar een invulling, passend in het karakter van de
Wereldtentoonstelling. Een campusmodel past prima in dit plaatje. Mede door
de eigen identiteit, van zowel de Wereldtentoonstelling als de campus, zijn
deze goed uitwisselbaar. Een campus is echter een breed begrip wat heeft
geresulteerd in een studie naar verschillende campusmodellen, te weten: de
stadscampus, de universiteitscampus, de parkcampus, de culturele campus
en de commerciele campus .
Deze verschillende campusmodellen onderscheiden zich vooral in de
aanwezigheid van uiteenlopende functies en combinaties tussen de functies,
waardoor niet aile modellen gelijkwaardig geschikt zijn . Werkgelegenheid en
woonfuncties zijn ruimschoots vertegenwoordigd in de 'Digital Mile' en in de
twee woonwijken, beide gelegen in de nabije omgeving van de
Wereldtentoonstelling . Door de aanwezigheid van deze functies is er behoefte
aan educatie en ontspanning. De culturele campus, als tegenhanger van deze
'Digital Mile', bestaat uit een keur aan functies die een dubbele rol kunnen
spelen en aan deze vraag kunnen voldoen. De dubbele functie van educatie
en entertainment zorgt ervoor dat ook na de Wereldtentoonstelling een
intensief gebruik van het gebied blijft bestaan. Zowel overdag als
universiteitsterrein als in de avonduren als uitgaansgebied zal het terrein
intensief gebruikt worden.
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paviljoen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ijs en sneeuw
woestijn en oase
rivieren en moerassen
wereldrivieren
eilanden en kusten
tropisch woud
loofbos
savanna en prairie
gebergte
paviljoenbrug
watertoren

12~nje

13~~grescentrum
14 badhuis
15 Aragon

In het gebied van de Wereldtentoonstelling bevinden zich verschillende
paviljoens die tijdens de Wereldtentoonstelling exposities herbergen en na
afloop een herbestemming krijgen, passend binnen het thema 'culturele
campus'. Deze herbestemmingen moeten de mogelijkheid in zich hebben om
zowel de educatieve als de entertainment rol te vervullen, ten einde het
gebied voor een zo groat mogelijke tijd gedurende de dag en nacht levendig
te houden.
Er is gezocht naar functies die dit tweeledige karakter in zich hebben en
samen met de andere gebouwen de culturele campus kunnen vormen . In
nevenstaande illustratie wordt aangegeven wat de invulling van de paviljoens
zal zijn tijdens de Wereldtentoonstelling en wat na afloop de nieuwe functie
zal zijn ten tijde van de culturele campus.

herbestemming:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

gastronomle
beeldhouwkunst
drama
dans
mode
pop
film
fotografie
klassieke muziek
Goya museum
sportcentrum
multimedia
theater
badhuis
bibliotheek
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Stedenbouwkundige inpassing
Het tentoonstellingsgebied is gelegen binnen een meander van de rivier de
Ebro, maar wei zodanig dat er sprake is van een connectie met het historische
centrum. Doordat de hele meander ontwikkeld wordt tot parkachtig
natuurgebied met sportfaciliteiten heeft het tentoonstellingsgebied, als
verlengde stedelijkheid, hierbinnen een contrasterend karakter. Het
tentoonstellingsgebied vervult zodoende een speciale rol binnen dit gebied,
namelijk de verbinding tussen de stedelijkheid en de natuur. De verbinding
van natuur en stedelijkheid speelt dan ook een grate rol in de verdere
ontwikkelingen van de stad Zaragoza.
Het tentoonstellingsgebied heeft een afscheiding nodig van haar natuurlijke
omgeving om de contrasterende stedelijke identiteit zo duidelijk mogelijk te
maken. Dit contrast wordt gerealiseerd door 3 maatregelen:
1.
2.
3.

Stedelijkheid tegenover de natuur plaatsen
Plaatsing in een 'groene kom'
lntroductie van een superstructuur

Structuur en samenhang vormen de hoofdzaken bij het ontwikkelen van het
gebied bestemd voor de wereldtentoonstelling. Deze twee hoofdzaken
creeren een aanzet tot het verder ontwikkelen van de eigen identiteit van het
gebied. Afbakening van het gebied door de Ebro en de ringweg spelen hierbij
een grate rol. Door een andere taal te spreken wordt de eigen identiteit
versterkt en zodoende wordt er voorkomen dat het gebied een ongedefinieerd
hoekje van de meander wordt. Door een dijk, 'groene kom', strak random het
tentoonstellingsgebied te leggen ontstaat er een stedelijk eiland dat tevens
beschermd wordt tegen wateroverlast, mocht de Ebro buiten haar oevers
treden. De introductie van een superstructuur past goed bij dit
gethematiseerde stuk stad en zorgt voor samenhang tussen de gebouwen.
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Toegangswegen
Door de centrale ligging van het tentoonstellingsterrein tussen de stad
Zaragoza en het geplande Meanderpark zullen de verbindingsroutes die over
het terrein !open een belangrijke rol spelen in de bereikbaarheid van beide
gebieden. Het tentoonstellingsterrein moet dan ook de stad en het
Meanderpark dichter bij elkaar brengen en geen barriere tussen beide
vormen.
Het tentoonstellingsgebied creeert een route die van de stad naar het park en
terug gaat. De doorgang van het tentoonstellingsgebied naar het park moet
laagdrempelig, maar wei gespecificeerd zijn. De drie verbindingen, liggend op
de route tussen het tentoonstellingsgebied en de omgeving worden daarom
geaccentueerd door bakens in de vorm van entreegebouwen met een
afwijkende ligging. Zo zal aan de zuidwestkant de paviljoenbrug een
belangrijke link leggen met het internationale treinstation van Zaragoza. Aan
de noordwestkant zal de watertoren toegang verschaffen aan zowel het
tentoonstellingsgebied als aan het Meanderpark. Vooral het autoverkeer zal,
door middel van een tijdelijke parkeervoorziening, welke direct bereikbaar is
vanaf de ringweg, tijdens de wereldtentoonstelling veel gebruik maken van
deze entree. De zuidoosthoek van het terrein wordt ontsloten middels het
Spaanse paviljoen en zal een directe verbinding vormen met het centrum van
Zaragoza. Door de entreegebouwen als satellieten in het gebied te plaatsen
wordt de entreefunctie extra geaccentueerd maar kan de relatie met de rest
van het tentoonstellingsgebied vertroebelen. Door de introductie van een
superstructuur die aile gebouwen omvat worden de entreegebouwen
betrokken bij het tentoonstellingsgebied waardoor er weer samenhang
ontstaat.
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Arch itectonische spelregels

Binnen de superstructuur is een aantal spelregels opgesteld waaraan de
gebouwen moeten voldoen. Op deze manier kan de architectuur van de
gebouwen onderling uiteenlopen, waardoor het mogelijk is dat ieder antwerp
een eigen taal spreekt, zonder dat het totaalbeeld verstoord raakt. De
volgende spelregels zijn hierbij opgesteld:
1. Het dek is gelegen op zes meter hoogte
2. Aansluithoogte van de gebouwen aan de Ebr6-zijde op de dijk is gelegen
op vier meter hoogte
3. Parkeren en distributie vindt plaats onder het dek waardoor er op het dek
een autovrij gebied ontstaat dat aileen toegankelijk is voor voetgangers.
4. Gebouwen vormen de verticale verbindingen tussen de niveaus.
5. Maximale gebouwhoogte van 16 meter gemeten vanaf het dek.
6. Vaste gevelrooilijn in lengterichting van het dek.
Het dek functioneert niet aileen als bindend middel tussen de gebouwen op
het tentoonstellingsgebied maar speelt oak een belangrijke rol bij de
uiteindelijke gebruikskwaliteit van het gebied. Een belangrijke taak van het
dek is het creeren van schaduw. Op deze manier is er tijdens de warme
zomermaanden, wanneer tevens de Wereldtentoonstelling gehouden zal
worden, op het terrain voldoende schaduw aanwezig . De schaduw zal, samen
met een minimale vrije hoogte van 5 meter, positief meewerken aan een
prettige, ruime en koele sfeer onder het dek. Door het dek voldoende te
perforeren middels beloopbare lichtstroken en vides zal er tach voldoende
Iicht onder het dek aanwezig zijn om de bezoeker niet het beklemmende
gevoel van een parkeerkelder te geven.
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Architectonische spelregels

Binnen de superstructuur is een aantal spelregels opgesteld waaraan de
gebouwen moeten voldoen. Op deze manier kan de architectuur van de
gebouwen onderling uiteenlopen, waardoor het mogelijk is dat ieder antwerp
een eigen taal spreekt, zonder dat het totaalbeeld verstoord raakt. De
volgende spelregels zijn hierbij opgesteld:
1. Het dek is gelegen op zes meter hoogte
2. Aansluithoogte van de gebouwen aan de Ebr6-zijde op de dijk is gelegen
op vier meter hoogte
3. Parkeren en distributie vindt plaats onder het dek waardoor er op het dek
een autovrij gebied ontstaat dat aileen toegankelijk is voor voetgangers.
4. Gebouwen vormen de verticale verbindingen tussen de niveaus.
5. Maximale gebouwhoogte van 16 meter gemeten vanaf het dek.
6. Vaste gevelrooilijn in lengterichting van het dek.
Het dek functioneert niet aileen als bindend middel tussen de gebouwen op
het tentoonstellingsgebied maar speelt ook een belangrijke rol bij de
uiteindelijke gebruikskwaliteit van het gebied. Een belangrijke taak van het
dek is het creeren van schaduw. Op deze manier is er tijdens de warme
zomermaanden, wanneer tevens de Wereldtentoonstelling gehouden zal
worden, op het terrein voldoende schaduw aanwezig. De schaduw zal, samen
met een minimale vrije hoogte van 5 meter, positief meewerken aan een
prettige, ruime en koele sfeer onder het dek. Door het dek voldoende te
perforeren middels beloopbare lichtstroken en vides zal er toch voldoende
Iicht onder het dek aanwezig zijn om de bezoeker niet het beklemmende
gevoel van een parkeerkelder te geven.
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lndividuele locatie

Uit de voor de paviljoens beschikbare locaties aan de boulevard is mijn keuze
gevallen op de locatie gelegen aan de noordzijde van het terrain. Omdat op
deze plek het tentoonstellingsterrein wordt omsloten door de ringweg, waar de
gebouwen een buffer voor moeten vormen, en om de geplande boulevard op
het tentoonstellingsterrein te omkaderen is er voor deze locatie een maximale
hoogte van 16 meter boven het dek van toepassing . Op deze manier wordt
voorkomen dat er, door toepassing van gebouwen met een klein
grondoppervlak maar met een grate hoogte, er te grate tussenruimtes tussen
de gebouwen ontstaan. Dit zou afbreuk doen aan het beeld van een
boulevard met aan weerszijden aaneengesloten bebouwing en de functie als
buffer.
Vanaf de nabij gelegen watertoren, met een hoogte van 100 meter, zal het
dak van het paviljoen goed zichtbaar zijn. Het dak moet daarom beschouwd
worden als vijfde gevel.
De hoofdentree van het gebouw is gelegen op het dek op 6000+peil.
Distributie en parkeren zal plaatsvinden onder het dek op O+peil.
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In Ieiding

•

Een themapaviljoen waarin diverse Ianden kunnen participeren en dat daarna
de transformatie naar een laagdrempelige kunstfaculteit kan absorberen is de
ontwerpopgave die een samensmelting van twee tegengestelde typologieen
initieert. De laagdrempelige kunstfaculteit is een essentieel uitgangspunt uit
het gezamenlijke stedenbouwkundige plan. Dit betekent dat na de
Wereldtentoonstelling het terrein zijn publieke functie blijft behouden als het
van gedaante veranderd in een campus. De bezoeker kan hierbij een kijkje
achter de schermen nemen en dus niet enkel het werk van de student
bewonderen maar ook de student daadwerkelijk aan het werk zien.

Stedenbouwkundig kader

•

Vanuit het stedenbouwkundige masterplan zijn er veel randvoorwaarden
ontstaan. Het dek heeft een strenge orthogonale opzet waaruit een
rechthoekige kavelverdeling is voortgevloeid. Mijn toebedeelde kavel heeft
hierin een oppervlakte van 4800m2 (40x120m). Om het principe van een
boulevard met aaneengesloten bebouwing te versterken en versnippering
tegen te gaan wordt een maximale bebouwingshoogte van 20 meter
vastgesteld. De schaduwrijke omgeving van het onderdek aan de zuidzijde,
ligt op 0 meter boven peil en is, naast de aan- en afvoerroute het
vrachtverkeer, tevens de plek waar zich de ingang van het terrein voor het
autoverkeer bevindt. De auto is het belangrijkste vervoermiddel in Zaragoza
en de filosofie van ons atelier was de automobilist te betrekken bij de beleving
van het terrain en niet direct de auto te verbannen naar een afgelegen
parkeergarage. De bebouwing aan de noordzijde van het masterplan, waar
ook mijn kavel deel van uitmaakt, wordt ingezet om als buffer te fungeren
tegen het passerende verkeer van de ringweg. Het zonrijke artificiele
parklandschap van het dek bevindt zich op 6 meter boven peil en vormt de
belangrijkste wandelroute over het terrein. Het paviljoen en nadien de faculteit
vormen de schakel tussen deze twee gebieden. Dit is een belangrijk
uitgangspunt dat past binnen het kader van de openbare toegankelijkheid van
de twee gebieden.
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Programma van eisen

Buiten de stedenbouwkundige randvoorwaarden dragen het paviljoen en de
faculteit oak een eigen eisenpakket met zich mee. De eisen aan zowel het
paviljoen als aan de faculteit voor fotografie zijn echter beperkt en in wezen
met elkaar vergelijkbaar. Het paviljoen heeft als overkoepelende thematiek
savanne en prairie waarbij verschillende Ianden kunnen participeren in een
tentoonstelling. Het antwerp dient dus een mogelijkheid te bieden aan
verschillende Ianden om binnen de gebouwgrenzen een ruimte of gebied naar
eigen smaak en financiele mogelijkheden in te kunnen richten. Het
programma van eisen van de faculteit voor fotografie toont hiermee
overeenkomsten. Na een bezoek aan de Nederlandse Fotovakschool te
Rotterdam en een aantal gesprekken met docenten en studenten blijkt dat
vooral de vrije indeelbaarheid en het open karakter van het onderkomen in
Rotterdam als positieve punten worden ervaren. De fotovakschool, welke is
gesitueerd in de Van Nelle Ontwerpfabriek, bestaat uit een vrij indeelbare
ruimte. lndien gewenst kan deze ruimte, door toepassing van verplaatsbare
losse wandelementen, door de student worden ingericht in een kleiner
afgeschermd gebied voor bijvoorbeeld het maken van een proefopstelling voor
belichting. Door het open karakter en het ontbreken van een duidelijke
scheiding tussen eerstejaars en afstudeerders ontstaat er een leeromgeving
waarbij er naast de directe input van docenten oak veel van elkaar geleerd
kan worden . Een soortgelijke open indeling sluit goed aan bij de wens uit het
stedenbouwkundige kader om de faculteiten op het terrein laagdrempelig te
maken voor bezoekers. De bezoekers worden als het ware nieuwsgierig
gemaakt door al de bedrijvigheid in de ruimte die in een oogopslag te overzien
is.

Wereldtentoonstelling:
Algemene tentoonstelling met als overkoepelend thema 'water en duurzame
ontwikkeling'
Faculteit voor fotografie:
Tentoonstelling, chronologisch overzicht van het werk van de studenten

Wereldtentoonstelling:
Mixed-zone, menging van het algemene thema met de Ianden die participeren
in het themapaviljoen savanna en prairie
Faculteit voor fotografie:
Mixed-zone, ontmoeting tussen student en bezoeker

D

•

Wereldtentoonstelling:
Tentoonstellingsruimte voor de deelnemende Ianden uit de klimaatzone
savanna en prairie.
Faculteit voor fotografie:
De faculteit, de plaats van ontwikkeling, van studie en ontplooiing.

•
6000+
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10680+

14340+
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Uitwerking

•

In het gebruik kent het gebouw, zowel als paviljoen als faculteit, twee
gezichten. Als themapaviljoen voor de Ianden uit de klimaatzone savanne en
prairie is er dan wei een gemeenschappelijke gebruiksfunctie, in de vorm van
een bijeenkomstfunctie, maar is in de invulling van het gebouw wei een
duidelijke scheiding waarneembaar. Aan de ene kant zullen er ruimtes
gereserveerd gaan worden voor het overkoepelende thema 'water en
duurzame ontwikkeling' terwijl er aan de andere kant oak ruimtes gecreeerd
moeten worden voor de Ianden uit de klimaatzone savanne en prairie die
willen participeren. Op deze manier zou je dus kunnen spreken van een
tweeledig karakter van het paviljoen. Ten tijde van de faculteit van fotografie is
de scheiding nag duidelijker aanwezig. Het gebouw zal dan bestaan uit
meerdere gebruiksfuncties te weten een onderwijsfunctie, in de vorm van de
daadwerkelijke faculteit, en een bijeenkomstfunctie in de vorm van een
openbaar toegankelijke, laagdrempelige tentoonstellingsruimte. Het op de ene
plaats gescheiden houden en op een andere plaats Iaten samenkomen van
deze verschillende functies is een belangrijk uitgangspunt geweest bij het
antwerp.

Tentoonstellingsroute

•

Mede met het oog op het verwachte aantal bezoekers aan de
Wereldtentoonstelling in Zaragoza van 80.000 per dag is de ruimte voor de
algemene tentoonstelling ontworpen als een doorgaande route om het
gebouw heen. Deze tentoonstellingsroute zal qua afmeting dus zowel moeten
kunnen voorzien in zijn functie als verkeersruimte als in zijn functie als
tentoonstellingsruimte. Om de doorstroom van de bezoekers zo soepel
mogelijk te kunnen Iaten verlopen is gekozen om gebruik te maken van
hellingbanen. Door deze keuze kunnen bezoekers, zowel validen als
mindervaliden, zonder obstakels zich door het gebouw begeven .
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•

Om de functiescheiding in het gebouw te benadrukken is de
tentoonstellingroute naar buiten gebracht en uitgevoerd als uitkraging aan de
gevel van het zwarte, gesloten volume. Door deze scheiding en de
overeenkomsten qua invulling met het algemene thema 'water en duurzame
ontwikkeling' zal de tentoonstellingsroute een relatie aangaan met het
omliggende tentoonstellingsterrein. Om deze relatie te versterken is er voor
gekozen om de gehele gevel van de tentoonstellingsroute uit te voeren in
glas. Aileen een graspatroon in de vorm van een rank stalen gevelhekwerk
verwijst naar het achterliggende thema van het paviljoen, savanne en prairie.
Ook tijdens het gebruik van het gebouw als faculteit van fotografie speelt deze
scheiding, tussen de tentoonstellingsroute en de achterliggende faculteit, en
de relatie, tussen de tentoonstellingsroute en de omliggende cultuurcampus,
een belangrijke rol.

Gesloten zwarte volume

•

De kern van het gebouw is vormgegeven als een gesloten zwart volume
bestaande uit verschillende tentoonstellingszalen voor de participerende
Ianden. De voorkeur is gegeven aan neutrale, flexibele tentoonstellingsruimtes
waarbij de architectuur zich als het ware afzijdig houdt. De nadruk ligt hier niet
op de architectuur maar op de deelnemende Ianden en hun bijdrage aan de
tentoonstelling. Ook ten tijden van de faculteit voor fotografie is deze keuze te
rechtvaardigen. Zoals al eerder is beschreven wordt door studenten en
docenten de voorkeur gegeven aan open, flexibele ruimtes waarbij de
interactie tussen student en docent maar vooral ook tussen studenten
onderling als zeer waardevol worden omschreven. Door toepassing van open,
vrij indeelbare ruimtes wordt aan deze wens voldaan. Een bijkomend voordeel
is dat de drempel voor bezoekers om een kijkje achter de schermen te nemen
op deze manier wordt verkleind. Het ontbreken van deuren met de daarbij
behorende twijfel of men wei of niet toegang heeft tot het achterliggende
gebied speelt hierbij een belangrijke rol. Men kan zich vrij bewegen zonder het
gevoel te hebben een indringer te zijn.
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Mixed-zone
Op een aantal plaatsen in het gebouw zal de tentoonstellingsroute het
gesloten zwarte volume doorkruisen en zullen de verschillende functies zich
met elkaar vermengen. De bezoeker krijgt in dit gebied de mogelijk om te
kiezen tussen het vervolgen van de hoofdroute of af te dwalen in het gesloten
zwarte volume en kennis te maken met de deelnemende Ianden of met de
studenten van de faculteit. Ontmoeting van de verschillende functies maar oak
de ontmoeting tussen studenten , medewerkers en bezoekers spelen in dit
gebied een belangrijke rol. Deze ontmoeting zal de bezoeker moeten
verleiden tot het 'kijkje achter de schermen' .
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Organisatie en routing

•

De organisatie van het gebouw kent als het ware twee gezichten. De
hoofdroute om het gebouw in de vorm van de hellingbanen is streng en
rechtlijnig zonder de mogelijkheid om zelf je route uit te stippelen . In het
gesloten, zwarte hoofdvolume, waar de kennismaking plaatsvind met de
participerende Ianden en nadien met de studenten, is men daarentegen vrij
om te gaan en staan waar men wil.

Entree
De hoofdentree van het gebouw is gelegen op 6000+P en zal voornamelijk
gebruikt gaan worden door de bezoekers van het paviljoen of de faculteit.
Tijdens de Wereldtentoonstelling zal laag O+P in zijn geheel bestemd zijn voor
het personeel en voorziet hierbij in een eigen entree. Ook het laden en lassen
van vrachtwagens zal hier plaatsvinden. Ten tijde van de faculteit voor
fotografie zal laag O+P opgesplitst worden in een gedeelte voor de studenten
en een gedeelte voor de medewerkers van de faculteit, elk met hun eigen
entree. Personeel en studenten die op de fiets of met de auto naar de faculteit
komen zullen hierbij gebruik maken van de entree op laag O+P terwijl diegene
die met het openbaar vervoer reizen het gebouw via het promenadedek op
laag 6000+P zullen betreden.

•

Filmzalen
Na betreding van het paviljoen zullen de bezoekers in een van de twee
aanwezige filmzalen een introductiefilm te zien krijgen. Hierin zal een korte
introductie gegeven worden op het overkoepelende thema van de
Wereldtentoonstelling 'water en duurzame ontwikkeling' en op de
overkoepelende thematiek van het paviljoen 'savanna en prairie' met de
daarbij behorende Ianden.
Na de Wereldtentoonstelling zullen de filmzalen door de studenten van de
faculteit van fotografie gebruikt gaan worden als collegezalen.
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6000+

Start route

•
14340+
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•
10680+

•
6000+

Einde route
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Constructieve opzet

De constructieve opzet van het gebouw bestaat uit de volgende onderdelen:
- de fundering en de parkeerkelder uitgevoerd in beton
- de hoofdbouw uitgevoerd in staal

Constructieve opzet uitkragingen
Voor de keuze van de hart op hart afstand van de kolommen zijn de
uitkragingen ter plaatse van de tentoonstellingsroute maatgevend geweest.
Er is hierbij uitgegaan van een uitkraging van 7.20 meter. Om de liggerhoogte
te kunnen reduceren is hierbij gekozen voor een hart op hart afstand van de
kolommen van 3.60 meter.
Zowel in het dak als in de vloer van de uitkraging zullen vakwerkspanten
worden toegepast. Deze vakwerkspanten zullen aan elkaar gekoppeld worden
en op deze manier gaan samenwerken. Om vervormingen in de
achterliggende constructie te reduceren zullen de balkan van de
vakwerkliggers doorlopen en zal de tussenruimte worden dichtgezet met een
stalen plaat en extra stalen diagonalen.

vakwerkliggers - -----l

Principe stalen uitkraging

83

Hoofddragers

•
Hoofddragers met daar tussen de vakwerkliggers
84

Constructieve opzet hoofdbouw
Het basisprincipe voor de constructieve opzet van de hoofdbouw bestaat uit
drie hoofddragers waartussen vakwerkliggers gehangen worden. De
berekeningen van de vakwerkliggers zijn opgenomen in de bijlage.

Stabiliteit
De stabiliteit van het gebouw zal gewaarborgd worden door toepassing van
betonnen stijve kernen in de vorm van liftschachten, in combinatie met
stabiliteitswanden en portalen. De vloeren zullen hierbij uitgevoerd worden als
schijven en op deze manier meewerken aan de stabiliteit.
Door de verstevigingen die nodig zijn ter plaatse van de uitkragingen ontstaan
er in combinatie met de vakwerkliggers voor de vloeren en het dak portalen.
Door het aanbrengen van extra diagonalen kunnen deze portalen gebruikt
worden voor de stabiliteit van het gebouw. In de tekeningen op de volgende
pagina's zijn de verschillende stabiliteitselementen benoemd en aangegeven .
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1. Stabiliteitswanden: staalskelet voorzien van stabiliteitskruizen
2. Stabiliteitskern: betonnen liftkoker uitgevoerd als stijve kern
3. Schijfwerking: de vloeren werken als schijf en zijn verbonden met de stabiliteitselementen

86

•

=

I

~

~

l~l

l~l

I

~

I

'

G)

'
~

f:tf.
\;\;\;

q

:E'I

~~

u~

•

I

I

u •••

II

®
I

I

I

~

ll8lJI

Gd~ ® .

0

5I

1:1

I

ft l:2:Sil

ex. •ex.

181JI

I~

D

i j91..-.F

•

I

~

~

IIXJ l l

II:E::

-

..Jl...

e
tr

cx:r

~

I
I
I

-- ----

I

L

JJ

AStabiliteitswanden : staalskelet voozien van stabilliteitskruizen
.Stabiliteitskern: betonnen liftkoker uitgevoerd als stijve kern
3. Portaalconstructie: toepassingvan portalen in combinatie met het inklemmen van de kolommen in de vloer
4. Schijfwerking: de vloeren werken aJs schijf en zijn verbonden met de stabilliteitselementen
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Structuren en patronen
Als inleiding op de uiteindelijke afstudeeropgave is er door het atelier
onderzoek gedaan naar het ontwerpen met structuren en patronen. In het
kader van dit onderzoek is er een lezingenreeks georganiseerd waarin Rene
van Zuuk van Rene van Zuuk Architecten, Herman Hertzberger van
Architectuurstudio Herman Hertzberger, Jan Pesman van architectenbureau
CEPEZED en de kunstenaar Ainus Roelofs hun visie gaven op het ontwerpen
met structuren en patronen. Mede deze introductie op het afstuderen heeft
geleid tot het gebruik van graspatronen in de gevel van het paviljoen.
Omdat het paviljoen in de fase na de Wereldtentoonstelling, als zijnde een
faculteit voor de opleiding Fotografie, ook nog gebruikt gaat worden is er voor
gekozen om de graspatronen sterk te abstraheren.

Gevelbekleding en wandafwerklng
Op de gevels van het paviijoen worden in totaai twee verschiilende
graspatronen toegepast. Het gesloten zwarte volume wordt voorzien van
stalen gevelplaten met een afmeting van 1200x2400mm. Uit deze gevelplaten
zal met behulp van een laser een graspatroon gesneden worden wat refereert
aan de klimaatzone savanna en prairie. In de achterliggende constructie
zullen afwisselend openingen gemaakt worden waardoor Iicht, door het
patroon in de stalen platen, naar binnen kan vallen. Deze gaten in de gevel
zullen worden voorzien van aluminium vliesgevels. Overdag zal het gebouw
hierdoor een massieve, gesloten uitstraling hebben terwijl het 's-nachts, door
de perforaties in de stalen gavel, wat meer prijs geeft van wat er zich achter
de gevel afspeelt.
Op de gevels van de uitkragende tentoonstellingsroute wordt eveneens een
graspatroon toegepast. Dit graspatroon zal bestaan uit een verdiepingshoog
stalen hekwerk vervaardigd van stalen strips met een afmeting van
100x1 Omm. Omdat de relatie met het omliggende terrein van groot be lang is
en het gevelhekwerk hier geen obstakel voor mag vormen is gekozen voor
een open structuur.
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Vloerafwerklng
De vloerafwerking zal worden uitgevoerd in de materialen beton en hout.
Hierbij zal een verschil in materialisatie worden aangebracht tussen de
uitkragende tentoonstellingsroute en de ruimtes die zich in het zwarte
volume bevinden, zoals de tentoonstellingszalen, de filmzalen en het
restaurant. Door dit verschil zal de hoofdroute ten aile tijden herkenbaar
blijven voor de bezoekers. Voor de vloerafwerking van de
tentoonstellingsroute is gekozen voor dezelfde afwerking als van het
promenadedek van de Wereldtentoonstelling, te weten hardhouten
vloerdelen (klasse 1). De tentoonstellingsroute kan dus, mede door de
overeenkomsten in het tentoongestelde thema, gezien worden als een
verlengstuk van de Wereldtentoonstelling. De richting waarin de houten
vloerdelen worden gelegd is altijd haaks op de looprichting. De
staalplaatbetonvloer ter plaatse van de ruimtes die zich, afgezien van de
tentoonstellingsroute, in het zwarte volume bevinden zullen worden
afgewerkt met een gietvloer en een transparante coating ten behoeve van
de water- en vuilbestendigheid.

Dakafwerking
Door de aanwezigheid van de watertoren, met een hoogte van 100 meter,
op het tentoonstellingsterrein en het zicht vanaf de hoogst gelegen
hellingbaan op het lager gelegen gedeelte zal oak het dak moeten worden
benaderd als zijnde een gevel.
De dakafwerking van het zwarte volume, de kern van het gebouw, zal
worden uitgevoerd met dezelfde stalen platen als gebruikt worden voor de
gevel. Op deze manier ontstaat er een massieve kern met een eenduidig
materiaalgebruik.
Het dak en de onderzijde van de tentoonstellingsroute krijgen dezelfde
afwerking en hetzelfde materiaalgebruik als de vloerafwerking van zowel
het promenadedek van de Wereldtentoonstelling als de
tentoonstellingsroute van het paviljoen. Zo is het principe van het
doorzetten van het dek in paviljoen oak al zichtbaar aan de buitenkant van
het paviljoen.
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Zelfreflectie

•

•

Dit verslag is samen met de gerealiseerde maquettes hat eindproduct van
mijn studie aan de technische universiteit te Eindhoven (TU/e). Het afstuderen
kan gezien worden als een van de belangrijkste leermomenten van mijn
studieperiode aan de TU/e. De samenwerking met medestudenten in de vorm
van een atelier hebben hier zeker aan bijgedragen. De vele discussies die zijn
gevoerd tussen veertien potentiele architecten om te komen tot een alternatief
stedenbouwkundig masterplan dwingen je om je eigen ideeen zo goad
mogelijk te beargumenteren en funderen. Het leert je echter oak scherp te
luisteren en analyseren. De opgestelde randvoorwaarden uit dit alternatieve
masterplan hebben me bij de uitwerking van de individuele ontwerpopgave
tevens houvast gegeven. De enorme schaal van het project, zeker in
vergelijking met voorgaande projecten, en het gebrek aan context heb ik
tijdens het ontwerpen van hat Zaragoza paviljoen als problematisch ervaren.
Op deze schaal valt er zeker oak op het gebied van de constructie in de
toekomst nag een hoop te leren. Tach zie ik deze toekomst val goede moed
tegemoet en ben ik tevreden met het eindresultaat
Tijdens het afstuderen is me steeds duidelijker geworden wat voor architect ik
ben en hoe ik mij in de beroepspraktijk wil positioneren. De fascinatie voor hat
architectonische detail is door mijn technische achtergrond als afgestudeerde
aan de Technische Hogeschool te 's-Hertogenbosch altijd al aanwezig
geweest. Tijdens mijn studie aan de TU/e is deze fascinatie, de vertaalslag
van een idee, een ruwe vorm, naar een daadwerkelijke materialisatie en
detaillering, aileen maar toegenomen. Een aantal architectenbureaus die
hierbij voor mij als voorbeeld fungeren zijn Wiel Arets Architects en Herzog &
de Meuron. Aile facetten van het bouwen worden bij deze bureaus beheerst.
Het gebouw als geheel maar oak elk detail of constructief probleem is
bestudeerd en beantwoordt aan de opzet van de architect.
lk ben tevreden over aile ervaringen die ik heb opgedaan aan de TU/e, met
name tijdens het afstuderen, en hoop hier in de toekomst nag veal meer bij te
leren.
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kiosk
tentoonstelllngsruimte
vide
fletsenstalllng

19
20
21
22

0

controlerulmte
parkeren (studenten)
parkeren (medewerkers)
laden en lessen
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OPBOUW GEVEL
staalskelet
dubbel ongelijkbenig hoekstaal
geprofileerde staaJplaat
damprarnmende laag
isolatiematenaal
zwarte EPDM gevelbekledrng
gevelafwerking:
sta lplaat 2400x1200x1 0mm
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OPBOUW GEVEL
gepro!Heerde staalplaat
dampremmende laag
isolatiemateriaal
zwarte EPDM gevelbekleding

•

gevelafwerklng:
staalplaat 2400x1 00x1 Omm

-,-

•

1200

GEVELDE T AI L
(hoofdmassa)
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OPBOUW VLOER
hardhouten vloerdelen
verende laag
ultvlaklaag
staalplaatbetonvloer
isolatlem ateriaal
constructie: vakwerkligger
houten balklaag
hardhouten vloerdelen

D

VLOERDETAIL
(tentoonstellingsroute)

schaal
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OPBOUW VLOER
hardhouten vloerdelen
verende laag
uitvlaklaag
staalplaatbetonvloer
isolatiemateriaal
constructie: vakwerkligger
houten balklaag
hardhouten vloerdelen

/

VLOERDETAIL
(tentoonstellingsroute)

schaal
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OPBOUW OAK
hardhouten vloerdelen
geprofileerde staalplaat
zwarte EPDM dakbedekk1ng
isolatiemateriaal
dampremmende laag
staalplaatbeton vloe r
constructie: vakwerkligger
stalen roosters:
uitgevoerd als verlaagd plafond
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'
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OAK DETAIL
(tentoonstellingsroute)

schaal
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OPBOUW OAK
hardhouten vloerdelen
geprofileerde staalplaat
zwarte EPDM dakbedekking
isolatlema teriaal
dampremmende laag
staalplaatbetonvloer
ccnst ru ctie: vakwerkligger
stal en roosters:
uitgevoerd als verlaagd plafond
'--

O AK D ETAIL
(tentoonstellingsroute)
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Uitkraging:
Hart-op-hart afstand vakwerkliggers:

7,2 m
3,6 m

Dakconstructie:
lsolatie + dakbedekking:
Staalplaatbetonvloer 160mm dik:
Plafond:
Eigen gewicht vakwerkligger:

e

0, 15kN/m2
2,51 kN/m2
0,30kN/m2
0,50kN/m2

*
*
*
*

3,6
3,6
3,6
3,6

=
=
=
=

0,54
9,04
1,08
1,80

kN/m1
kN/m1
kN/m1
kN/m1

12,46 kN/m1

=

Permanente belasting:

12,46 kN/m1 * 1 ,2

14,96 kN/m1

Veranderlijke belasting:

0,56 kN/m2 * 3,6 * 1 ,5 =

3,00 kN/m1

Totale belasting:

17,96 kN/m1

Vloerconstructie:
Afwerkvloer:
0,05 * 20 =
Staalplaatbetonvloer 160mm dik:
lsolatie + afwerking
Eigen gewicht ligger:

1,OOkN/m2
2,51 kl\l/m2
0,50kN/m2
0,50kN/m2

*
*
*
*

3,6
3,6
3,6
3,6

=
=
=
=

3,60
9,04
1,80
1,80

kN/m1
kN/m1
kN/m1
kN/m1

16,24 kN/m1

e

=

Permanente belasting:

16,24 kN/m1 * 1,2

Veranderlijke belasting:

5,00 kN/m2 • 3,6 *1 ,5

19,49 kN/m1

=

27 ,00 kN/m1
46,49 kN/m1

•
M = }2 • q1 • (Y2 I)

q1

J L

j

! ! ! !

! l

l

Y2 1=3600mm

l

2

A

1

1 l

1

(q1+q2)*1
q2

l

l

l

M = Y2 * q2 • (Y2 I)

l

l

1=2700mm

l

l

l

l

l

l

l

1=2700mm
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•

Maximale waarde van het buigend moment (bovenligger):
Mmax = 1/8 * q * (% *1)"2 = 1/8 * 17,96 • (1/2 • 7,2)"2
0,28 * (q1 + q2) *I= 0,28 * (17,96 + 46,49) * 7,2

=
=

29,10 kNm
129,93 kNm
159,03 kNm

Mmax=
Maximale waarde van het buigend moment (onderligger):
Mmax = 1/8 • q • (1/2 • 1)"2 = 1/8 • 46,49 • (1/2 * 7,2)"2
0,72 * (q1 + q2) *I= 0,72 * (17,96 + 46,49) * 7,2

=
=

75,31 kNm
334,11 kNm
409,42 kNm

Mmax=

Afmetlng stalen llgger:
Sterkte:
Sterkte-eis:
cr :5 cre = 235 M/mm2
crb = Mb /Wb
Wb = 409,42 * 1Q/\6 I 235 =

1742,2 * 1Q/\3 mm3 (HE360-A = 1891 * 1Q/\3 mm3)

Doorbuiglng:
Doorbuigingseis of stijfheidseis:

os

:5 0,0041 = 0,004 * 7,2 • 10"3
E = 2,1 • 10"5 N/mm2

=28,8 mm

os = ((q*I"4)/(8*E*I)) + ((F*I"3)/(3*E*I))

:5 28,8 mm
((34,24*7,2"4 *1 Q/\12)/(8*2, 1*1 Q/\5*1)) + ((48, 7*7,2"3*1 Q/\12)/(3*2, 1*1 Q/\5*1)) :5 28,8

I ;;::: 290362 • 10"4 mm4 = 290362 cm4

Een HE800-A

=303443 cm4 voldoet

Afmeting stalen vakwerkllgger (alternatief):
Op basis van vuistregels wordt de hoogte van het vakwerk bepaald op:
1110 1112 *I= 0,75 m1

a

Het buigend moment wordt opgenomen door de randstaven boven en onder. Bij een hoogte
van het vakwerk van 0,75 m1 bedraagt de h.o.h. afstand van de randstaven h ca. 0,55m1.
De normaalkrachten in de randstaven bedragen dan: Mmax I h = 409,42 I 0,55 = 745 kN
De onderrand wordt op druk belast.
De max. spanning die toegelaten kan worden in de gedrukte bovenrand wordt bepaald door de
knikspanning. Hiervoor wordt aangehouden 120 Nlmm2 overeenkomend met 50% van de
vloeispanning van staal 8235.

•

De bovenrand wordt op trek belast.
Max. spanning die toegelaten kan worden in de getrokken onderrand is gelijk aan de
vloeispanning van staal 8235: 235 Nlmm2
De benodigde doorsnede A van de randstaven wordt nu als volgt bepaald:
- onderrand: ad = Nd I A < 120 Nlmm2 ---+ A > 7 45 * 1()1'3 I 120 = 6209 mm2

Een HE220-A met A = 6434 mm2 voldoet hieraan.
- bovenrand: ot

=Nt I A< 235 Nlmm2---+ A> 745 * 10"3 I 235 =3171

mm2

Een HE160-A met A= 3877 mm2 voldoet hleraan.
De diagonalen van het vakwerk nemen de dwarskrachten op. Uitgaande van diagonalen onder
45° op trek belast, bedraagt de max. staafkracht in de diagonaal vlakbij de oplegging (positie
met de grootste dwarskracht):
N

=Vmax * ...[2

Vmax

=[ Y2 * q * I] = Y2 * 46,49 * 7,2 = 168 kN ---+ N = 168 * ...[2 =238 kN

- diagonaal: ot = N I A < 235 Nlmm2 ---+ A > 238 * 1()1'3 I 235 = 1013 mm2

Een koker 70.70.4 met A = 1042 mm2 voldoet hleraan.

•

16,0 m
3,6m

Overspanning tentoonstellingsruimte:
Hart-op-hart afstand vakwerkliggers:

Dakconstructie:
lsolatie + dakbedekking:
8taalplaatbetonvloer 160mm dik:
Plafond:
Eigen gewicht vakwerkligger:

0, 15kNim2
2,51 kNim2
0,30kNim2
0,50kNim2

*
*
*
*

3,6 =
3,6 =
3,6
3,6

=
=

0,54
9,04
1,08
1,80

kNim1
kNim1
kNim1
kNim1

12,46 kNim1

=

Permanente belasting:

12,46 kNim1 * 1,2

Veranderlijke belasting:

0,56 kNim2 * 3,6 * 1 ,5

14,96 kNim1

=

17,96 kNim1

Totale belasting:

Maximale waarde van het buigend moment:
Mmax = 118 * q * 1"2 = 118 * 17,96 * 16"2 =

3,00 kNim1

574,72 kNm

Op basis van vuistregels wordt de hoogte van het vakwerk bepaald op:
1110 1112 *I= 1,35 m1

a

Het buigend moment wordt opgenomen door de randstaven boven en onder. Bij een hoogte
van het vakwerk van 1,35 m1 bedraagt de h.o.h. afstand van de randstaven ca. 1, 15m1.
De normaalkrachten in de randstaven bed rag en dan: Mmax I h = 574,72 I 1,15

= 500 kN

De bovenrand wordt op druk belast.
De max. spanning die toegelaten kan worden in de gedrukte bovenrand wordt bepaald door de
knikspanning. Hiervoor wordt aangehouden 120 Nlmm2 overeenkomend met 50% van de
vloeispanning van staal 8235.
De onderrand wordt op trek belast.
Max. spanning die toegelaten kan worden in de getrokken onderrand is gelijk aan de
vloeispanning van staal 8235: 235 Nlmm2

De benodigde doorsnede A van de randstaven wordt nu als volgt bepaald:
- bovenrand : ad= Nd I A< 120 Nlmm2----+ A> 500 * 10"3 I 120 = 4167 mm2

Een HE180-A met A= 4525 mm2 voldoet hieraan.
- onderrand:

at ==

Nt I A < 235 Nlmm2 ----+ A > 500 * 10"3 I 235 = 2128 mm2

Een HE120-A met A= 2534 mm2 voldoet hieraan.

De diagonalen van het vakwerk nemen de dwarskrachten op . Uitgaande van diagonalen onder
45° op trek belast, bedraagt de max. staafkracht in de diagonaal vlakbij de oplegging (positie
met de grootste dwarskracht):
N = Vmax * ...[2

•

Vmax = [ Y2 * q * I ] = Y2 * 17,96 * 16 = 144 kN ----+ N = 144 * ...[2 = 208 kN
- diagonaal:

at = N I A < 235 Nlmm2 ----+

A > 208 * 1OA3 I 235 = 886 mm2

Een koker 60.60.5,6 met A = 1191 mm2 voldoet hieraan.

Controle eigen gewicht vakwerkligger:
-

bovenrand:
onderrand:
vertikalen:
diagonalen:

HE180-A
HE120-A
60.60.5,6
60.60.5,6

met
met
met
met

m
m
m = 11 ,11 * 1, 15
m = 11 ,11 * 1, 15 * ...[2

totaal m
Gemiddeld 74,2 I 3,6 == 20,6 kglm2 <50 kglm2 (= 0,50 kNim2)

=
=

35,5
19,9
9,4
9,4

=

74,2 kglm1

=
==

kglm1
kglm1
kg/m1
kglm1

•

Overspanning filmzaal:
Hart-op-hart afstand vakwerkliggers:

9,6 m
3,6 m

Vloerconstructie:
Afwerkvloer:
0,05 * 20 =
8taalplaatbetonvloer 160mm dik:
lsolatie + afwerking
Eigen gewicht ligger:

•

1,00kNim2
2,51 kNim2
0,50kNim2
0,50kNim2

* 3,6
* 3,6
* 3,6
* 3,6

=
=
=
=

3,60
9,04
1,80
1,80

kNim1
kNim1
kNim1
kNim1

16,24 kNim1

=

Permanente belasting:

16,24 kNim1 * 1,2

Veranderlijke belasting:

5,00 kNim2 * 3,6 *1,5 =

19,49 kNim1
27 ,00 kNim1
46,49 kNim1

Maximale waarde van het buigend moment:
Mmax = 118 * q * 1"2 = 118 * 46,49 * 9,6"2 =

535,57 kNm

Op basis van vuistregels wordt de hoogte van het vakwerk bepaald op:
1110 1112 * I = 1,00 m1

a

Het buigend moment wordt opgenomen door de randstaven boven en onder. Bij een hoogte
van het vakwerk van 1,00 m1 bedraagt de h.o.h. afstand van de randstaven h ca. 0,90m1 .

•

De normaalkrachten in de randstaven bedragen dan: Mmax I h =535,57 I 0,90

=595 kN

De bovenrand wordt op druk belast.
De max. spanning die toegelaten kan worden in de gedrukte bovenrand wordt bepaald door de
knikspanning. Hiervoor wordt aangehouden 120 Nlmm2 overeenkomend met 50% van de
vloeispanning van staal 8235.
De onderrand wordt op trek belast.
Max. spanning die toegelaten kan worden in de getrokken onderrand is gelijk aan de
vloeispanning van staal 8235: 235 Nlmm2

De benodigde doorsnede A van de randstaven wordt nu als volgt bepaald:
- bovenrand: ad

=Nd I A < 120 Nlmm2 --.. A > 595 * 1()A3 I 120 =4959 mm2

Een HE200-A met A= 5383 mm2 voldoet hieraan.
- onderrand: at

=Nt I A < 235 Nlmm2 -

A > 595 * 1()A3 I 235

=2532

mm2

Een HE120-A met A= 2534 mm2 voldoet hieraan.

De diagonalen van het vakwerk nemen de dwarskrachten op. Uitgaande van diagonalen onder
45° op trek belast, bedraagt de max. staafkracht in de diagonaal vlakbij de oplegging (positie
met de grootste dwarskracht):
N

•

=Vmax * .J2

Vmax = [% * q * I]= % * 46,49 * 9,6 = 224 kN -

N = 224 * ..[2 = 317 kN

- diagonaal: at= N I A< 235 Nlmm2 -A> 317 * 1()A3 I 235

= 1349 mm2

Een koker 70.70.5,6 met A= 1415 mm2 voldoet hieraan.

Controle eigen gewicht vakwerkligger:
- bovenrand:
- onderrand:
- vertikalen:
- diagonalen:

HE200-A
HE120-A
70.70.5,6
70.70.5,6

met
met
met
met

m
m
m = 11,11 * 0,90
m = 11,11 * 0,90 * ..[2

totaal m
Gemiddeld 86,6 I 3,6 = 24,1 kglm2 < 50 kglm2 (= 0,50 kNim2)

=
=
=

42,3 kglm1
19,9 kglm1
10,0 kglm1
14,4 kglm1

=

86,6 kglm1

=

•

Overspanning filmzaal (alternatief):
Hart-op-hart afstand vakwerkliggers:

9,6 m
3,6 m

Vloerconstructle:
Afwerkvloer:
0,05 * 20
Staalplaatbetonvloer 160mm dik:
lsolatie + afwerking
Eigen gewicht ligger:

•

=

1,OOkNim2
2,51 kNim2
0,50kNim2
0,50kNim2

* 3,6
* 3,6
* 3,6
* 3,6

=
=
=
=

3,60
9,04
1,80
1,80

kNim1
kNim1
kNim1
kNim1

16,24 kNim1
Permanents belasting:

16,24 kNim1 * 1 ,2 =

19,49 kNim1

Veranderlijke belasting:

5,00 kNim2 * 3,6 *1 ,5 =

27,00 kNim1
46,49 kNim1

Vuistregel voor stalen vloerliggers: 1118 * I = 1118 * 9600 = 533
Keuze profiel: IPE 550 met Wy =2440 * 1OA3 mm3

Sterkte:
Maximale waarde van het buigend moment:
Mmax = 118 * q * IA2 = 118 * 46,49 * 9,6A2 =

535,57 kNm

=

536 * 1QA6 Nmm

De maximale waarde van de buigspanning bedraagt dan:

•

a

= Mmax I Wy =536 * 1OA6 I 2440 * 1QA3 =

220 Nlmm2

220 Nlmm2 < vloeispanning van staalsoort 8235, zijnde f

=235 Nlmm2

(voldoet)

Doorbulglng:
My;s;d

= 118 * q * IA2 =118 * 46,49 * 9,6A2 =

535,57 kNm

My;u;d

=fy;d * Wy;el =235 * 2,44 * 10A6 Nmm =

573,40 kNm

My;s;d I My;u;d = 535,57 I 573,40 = 0,93 < 1

(voldoet)

Overspanning stalen ligger:
Hart-op-hart afstand vakwerkliggers:

6,4 m
3,6 m

Vloerconstructie:

=

Afwerkvloer:
0,05 * 20
Staalplaatbetonvloer 160mm dik:
lsolatie + afwerking
Eigen gewicht ligger:

•

1,OOkNim2
2,51 kNim2
0,50kNim2
0,50kNim2

* 3,6
* 3,6
* 3,6
* 3,6

=
=
=
=

3,60
9,04
1,80
1,80

kNim1
kNim1
kNim1
kNim1

16,24 kNim1
Permanente belasting:

16,24 kNim1 * 1,2 =

Veranderlijke belasting:

5,00 kNim2 * 3,6 *1 ,5

19,49 kNim1

=

27,00 kNim1
46,49 kNim1

Vuistregel voor stalen vloerliggers: 1118 *I= 1118 * 6400
Keuze profiel: IPE 400 met Wy = 1156 * 10"3 mm3

=355

Sterkte:

Maximale waarde van het buigend moment:
Mmax = 118 * q * 1"2 = 118 * 46,49 * 6,4"2 =

238,03 kNm

=

238 * 10"6 Nmm

De maximale waarde van de buigspanning bedraagt dan:

•

a = Mmax I Wy =238 * 10"6 I 1156 * 10"3 =

206 Nlmm2

206 Nlmm2 < vloeispanning van staalsoort 8235, zijnde f = 235 Nlmm2

(voldoet)

Doorbuiging:

My;s;d = 118 * q * 1"2 = 118 * 46,49 * 6,4"2 =
My;u;d = fy;d * Wy;el

=235 * 1,16 * 10"6 Nmm =

My;s;d I My;u;d = 238,03 I 272,60 = 0,88 < 1

238,03 kNm
272,60 kNm
(voldoet)

Overspanning stalen ligger:
Hart-op-hart afstand vakwerkliggers:

2,4 m
3,6 m

Vloerconstructie:

Afwerkvloer:
0,05 * 20 =
Staalplaatbetonvloer 160mm dik:
lsolatie + afwerking
Eigen gewicht ligger:

1,OOkNim2
2,51 kNim2
0,50kNim2
0,50kNim2

* 3,6 =
* 3,6 =
* 3,6 =
* 3,6 =

3,60
9,04
1,80
1,80

kNim1
kNim1
kNim1
kNim1

16,24 kNim1

=

Permanente belasting:

16,24 kNim1 * 1,2

Veranderlijke belasting:

5,00 kNim2 * 3,6 *1 ,5

19,49 kNim1

=

27,00 kNim1
46,49 kNim1

Vuistregel voor stalen vloerliggers: 1118 * I = 1118 * 2400
Keuze profiel: IPE 180 met Wy = 146,3 * 1CY'3 mm3

= 133

Sterkte:

Maximale waarde van het buigend moment:
Mmax = 118 * q * 1"2 = 118 * 46,49 * 2,4"2 =

33,47 kNm

=

34 * 10"6 Nmm

De maximale waarde van de buigspanning bedraagt dan:
a= Mmax I Wy

= 33,47 * 10"6 I 146,3 * 1QA3 = 229 Nlmm2

229 Nlmm2 < vloeispanning van staalsoort S235, zijnde f = 235 Nlmm2

(voldoet)

Doorbuiging:

My;s;d

= 118 * q * 1"2 = 118 * 46,49 * 2,4"2 =

33,47 kNm

My;u;d

= fy;d * Wy;el =235 * 0,146 * 1CY'6 Nmm =

34,31 kNm

My;s;d I My;u;d

=33,47 I 34,31 =0,98 < 1

(voldoet)

