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VOORWOORD

VOORWOORD
Met dit verslag rond ik mijn studie aan de Technische Universiteit af. Vanaf
het begin of zelfs ervoor was ik al altijd bezig met het inrichten en ontwerpen
van mijn kamer en mijn bureau . Dus toen ik in het eerste trimester als PGOopdracht kreeg om een ontwerp te maken voor mijn slaapkamer had ik al
plannen genoeg.
Het ontwerpen is niet iets wat mij alleen in het verleden bezig heeft gehouden
en tijdens mijn studie, maar het zal ook een deel van mijn leven zijn in de
toekomst. Om ooit een keer de moed en durf te hebben om mijn eigen huis te
ontwerpen en te bewonen
Voor het afstuderen was keuze al lang gemaakt, namelijk weer een
ontwerpopdracht Om mijn kennis en kunde in mijn laatste project hier aan de
Technische Universiteit in Eindhoven te etaleren . Dit maal was de opdracht
veel groter en veel complexer dan datgene wat ik van te voren heb gedaan.
De belangrijkste les van het afstuderen is voor mij geweest om vanuit een
structuur een ontwerp op te zetten en niet vanuit een bepaald beeld. Hoewel
deze ik deze les pas laat heb begrepen is het wel fundamenteel om later als
constructief ontwerper verder te 9aan .
Mijn dank gaat uit aan iedereen die mij in deze lange fase gestimuleerd,
geïnspireerd en gemotiveerd hebben. Ook aan mijn afstudeercommissie die
met heel veel geduld mij hebben begeleid en gesteund .
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SAMENVATTING
Dit project bestaat uit het ontwerp van een megabioscoop met
congresgedeelte in de stad Heerlen. Dit staat in een projectgebied wat deel uit
maakt van een stedebouwkundig plan wat een verbinding tot stand moet
brengen tussen het centrum en het noordelijk deel van de stad.
Binnen ·in het gebouw wordt er een duidelijk onderscheid aangebracht tussen
de draagconstructie en datgene wat gedraagd wordt. Hierdoor komen beide
beter tot hun recht en is de rol van de drager niet beperkt tot alleen het
dragen , maar maakt het deel uit van de architectuur van het gebouw.

Locatie
De locatie voor de megabioscoop ligt in het projectgebied achter het
belastingkantoor en ten noorden van het station . Het maakt deel uit van het
stedebouwkundig masterplan genaamd Stadspark Oranje. Het doel van het
plan is om het centrum met het noordelijk deel van de stad te verbinden . De
belangrijkste veranderingen uit het masterplan die invloed hebben op het
projectgebied is het verdiept omleggen van de Kloosterweg , de komst van
een groot autovrij plein en de realisatie van de Praktijkschool. Deze ligt ten
noorden van het projectgebied waarbij de entree op het gebied gericht is.
Verder wordt het gebied ontsloten door de nieuwe Kloosterweg , de
Sittarderweg en de Kempkensweg (Aurora).
Het Stedebouwkundig ontwerp
Naast de megabioscoop staan ook een parkeergarage en grootschalige
detailvestigingen (GDV) gepland voor het projectgebied . Door het verdiept
aanlegen van de nieuwe Kloosterweg wordt de parkeergarage als een
parkeerkelder uitgevoerd . Daarboven worden dan de bioscoop en de GDV
gerealiseerd .
Het projectgebied wordt zo ingedeeld dat de entree van de Praktijkschool
bereikbaar blijft voor leerlingen die van en naar het station of het centrum
gaan . Deze route is niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid van de
Praktijkschool, maar ook voor de bereikbaarheid van het station en het
centrum met de rest van het noordelijk deel van de stad .
Om nadruk te leggen op deze route en verbinding wordt het projectgebied
door de route in twee delen gesplitst. Deze tweedeling wordt door de
megabioscoop en de GDV ingevuld, waarbij de megabioscoop parallelloopt

met de Kloosterweg en de GDV aan de kant van de Sittarderweg ligt. Ze
worden van elkaar gescheiden door een doorgang die rechtstreeks het grote
autovrije plein met de entree van de Partijschool verbindt. Om ook het
openbare karakter van de Praktijkschool te benadrukken en het gebied
toegankelijk te maken , wordt voor bij de entree van de Praktijkschool een
klein plein ingericht. Om ook de centrale rol van het grote autovrije plein te
accentueren, liggen de entree van de bioscoop, de GDV en de parkeerkelder
aan het grote plein .

De opdracht
De opdracht voor het ontwerp van een megabioscoop met een
congresgedeelte betekent dat er in het begin al een duidelijk concept moet
zijn hoe deze twee evenementen van elkaar kunnen worden gescheiden . Dit
terwijl ze toch alle twee in dezelfde gebouw plaatsvinden en ook gebruik
maken van dezelfde zalen. Ook constructief biedt de opdracht uitdagingen.
De eerste is het feit dat de bioscoop op een parkeerkelder komt en de tweede
is dat de constructie een onderdeel moet zijn van de architectuur. Ook is het
belangrijk dat de bezoekers ervaren dat het in het gebouw draait om datgene
wat er zich in de zaal afspeelt.
Organisatorisch
Om de twee gebruikers van elkaar te scheiden wordt gebruik gemaakt van de
natuurlijke vorm van een zaal met tribune. Om een optimaal zich te
garanderen loopt de tribune schuin omhoog. Hierdoor ligt de achterkant hoger
dan de voorkant. Door gebruikt te maken van dit hoogteverschil kunnen de
bioscoopbezoeker en congresdeelnemer ieder op hun eigen manier de zaal
betreden . Elk hebben ze dan hun eigen verdieping met de bijbehorende
ruimtes. Door de zalen boven elkaar te plaatsen wisselen de functie van de
verdiepingen elkaar af. Direct nadat de twee gebruikers via de entree het
gebouw hebben betreden zullen ze in de centrale hal gescheiden worden
doordat de congresdeelnemer via een roltrap naar de eerste wordt gebracht
waar de entree van het congresgedeelte is.
Het ontwerp
Het ontwerp kan worden opgedeeld in drie gebieden. Een vaargebied , een
middengebied en een achtergebied. Het voor- en achtergebied zijn
verkeersgebieden die de bezoekers naar de juiste verdieping en naar de
zalen brengt. Het middengebied is een verblijfsgebied waar de zalen en alle
verblijfsruimtes bevinden . De foyer bestaat uit een atrium met aan de ene kant
het vaargebied, met de vele roltrappen , en aan de andere kant het
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middengebied met de zalen die in het atrium prikken . Het middengebied
bestaat uit een stalen raamwerk waarop de zalen als "losse" elementen
worden geplaatst. De zalen worden door middel van loopbruggen met het
voorgebied verbonden die door het atrium schieten. Dit symboliseert de
overgang naar de zaal. Bioscoop bezoekers verlaten de zaal via het scherm
en komen in het achtergebied. Hier staan ze in een minder geconditioneerde
ruimte . Dit komt doordat de gevel niet bestaat uit dichte panelen, maar uit
open stalen panelen . Met wind , buitentemperatuur en het geluid van de auto's
die onder hun rijden moeten ze hun weg vinden naar de uitgang beneden . De
congresdeelnemers blijven rondom de foyer bewegen van de ene zaal naar
de andere en van de ene beursvloer naar de andere en verlaten het gebouw
op dezelfde manier zoals ze zijn gekomen .
Constructief
De constructie wordt beperkt door de parkeerkelder eronder. Het stramien in
de dwarsrichting wordt bepaald door de afstand tussen twee parkeerstroken
en een rijbaan. Deze bedraagt 16,2m . Het stramien in de lengterichting van
het gebouw is een meervoud van 2,7m . Deze maat is afgeleid uit de breedte
van een parkeervak vermeerderd met de dikte van de constructie .
Ook constructief kan het gebouw worden verdeeld in dr.ie delen . Elk gebied is
in staat om de verticale belasting te dragen, maar voor de opname van de
horizontale windbelasting moeten de delen samenwerken. Voor wind op de
kopgevel wordt de stijfheid en de stabiliteit van het midden- en achtergebied
opgenomen door raamwerken die in de langsrichting van het gebouw staan .
In het voorgebied wordt de stijfheid en stabiliteit verzorgd door diagonalen in
de roltrap- en de trapconstructie. Wel worden de drie delen met elkaar
verbonden door middel van horizontale vakwerken op de kopgevel en een
windverband in het dak om het verschil in horizontale uitbuiging te verkleinen .
In de andere richting verzorgt het middengebied de stijfheid en stabiliteit van
alle drie de delen doordat er om de 16,2m windverbanden zijn geplaatst. Het
voorgebied is alleen via het dak constructief met het middengebied
verbonden. Het achtergebied wordt op elke verdieping met koppelstaven met
het middengebied verbonden .
Op deze manier is het middengebied niet alleen organisatorisch en
architectonisch de spil , maar is dit ook constructief het geval.
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1. INLEIDING
Heerlen kampt al jaren met een slecht imago. Het staat elk jaar in de top
twintig van de meest onveiligste steden van Nederland. De stad wordt als
onveilig, vies, onsamenhangend en rommelig bestempeld, vooral het station
en het gebied ten Noorden ervan.
De oorzaak is de harddrugscene. Criminaliteit, verstoring van de openbare
orde, samenscholing van groepen harddruggebruikers, dealen en gebruiken
op straat, onderlinge ruzies en prostitutie zijn gevolgen hiervan . De overlast
wordt veroorzaakt door een groep verslaafden en dealers, runners en
drugstoeristen vanuit Duitsland. Daarnaast is er ook overlast door
drugshandel vanuit de woningen.

transparant en de bioscoopfunctie. Verder is het constructief interessant
omdat het complex boven op een parkeerkelder wordt gebouwd, waarvan de
precieze indeling nog niet bekend is. Vooral speelt de integratie van
architectonische en constructieve aspecten een belangrijke rol in het tot stand
komen van het uiteindelijke ontwerp.
Het is al duidelijk dat dit een zeer complexe opgave is, waarbij het
uiteindelijke ontwerp een integrale oplossing moet zijn.
Het afstudeerverslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft het
ontwerp en hoe deze tot stand is gekomen. Het tweede deel bevat de
constructieve verantwoording door middel van berekeningen van de
verschillende onderdelen.

Om deze problematiek op te lossen is een integrale aanpak nodig . Een
onderdeel daarvan is een nieuw stedenbouwkundig plan , waarmee de hele
stad een nieuw impuls krijgt. In de loop der tijd zijn er heel wat plannen
gepresenteerd, maar het uitgangspunt voor het afstuderen is het masterplan
dat in november 2001 is gepresenteerd: "Stadspark Oranje Nassau".
Met het plan Stadspark Oranje Nassau wordt het gebied nieuw leven
ingeblazen. Veilig, transparant en aantrekkelijk. Dat is wat Heerlen moet
worden. Het station en het gebied ten noorden ervan worden met dit plan flink
aangepakt. "Er komt een nieuw station dat veilig, transparant en aantrekkelijk
is. Nieuwe woningen, scholen, kantoren, winkels, een World Trade Center,
veel vrijetijdsvoorziening en heel veel groen" [1 ). Verder wordt het noordelijke
deel van de stad meer bij het centrum betrokken zodat Heerlen uit één geheel
bestaat. Dit alles met één thema in gedachte: vrije tijd . Met dit thema is de
komst van een Megabioscoop met congresfunctie een logische stap.
Het project biedt verschillende uitdagingen op meerdere niveaus. Op stedelijk
niveau moet het gebouw de verbinding tussen het centrum en het noordelijk
deel van Heerlen versterken . Ook mag de relatie met de dichtomliggende
gebouwen niet worden vergeten. Het belastingkantoor, de Kloosterweg, de
Praktijkschool en de grootschalige detailvestigingen (GDV) liggen in of om het
projectgebied. Organisatorisch is het een uitdaging om die twee functies
(bioscoop en congres) binnen één gebouw te laten plaatsvinden, zonder dat
de ene functie last heeft van de andere. Architectonisch moet het gebouw een
moderne uitstraling hebben, waarbij er een spanning ontstaat die opgeroepen
wordt door een van de uitgangspunten van het masterplan namelijk
5
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2. OPGAVE
Het gebouw maakt deel uit van het Stadspark Oranje Nassau (SON). Door dit
plan krijgt de stad Heerlen een positief impuls. Met vrije tijd als algemeen
thema komt er naast de megabioscoop met congresfunctie ook een
stadspark, bibliotheek, winkels en diverse sportfaciliteiten.

2.1. Locatie
I""'

$(J,

·~

l
;;)

Schande

-

groenvoorziening . In het nieuwe masterplan wordt dit gebied helemaal
opnieuw ingevuld. Het gebied heeft een totale perceeloppervlakte van
ongeveer 17500m2 . Een van de belangrijkste veranderingen voor het
projectgebied in het nieuwe plan is naast de nieuwe invulling van het gebied
en de komst van de Praktijkschool ten noorden ervan, het verdiept omleggen
van de Kloosterweg. Deze loopt in de huidige situatie tussen het CBS-gebouw
en het belastingkantoor. In het nieuwe plan zal deze verdiept worden
aangelegd tussen het projectgebied en het belastingkantoor in. De
Kloosterweg loopt dan langs de achterkant van het belastingkantoor.
De Kloosterweg is een grote doorgaande weg van en naar het centrum .
Mensen uit de richting Brunssum en Hoensbroek zullen deze weg gebruiken.
In het verlengde van de Kloosterweg ligt de Looierstraat Deze loopt verder
het centrum in waar deze weg uiteindelijk aansluit op de N281 en de A76.
Verder is het gebied rechtstreeks via de Sittarderweg te bereiken. Het bus- en
treinstation liggen op loopafstand net als het centrum van Heerlen.

l!!

...

2.2. Beschrijving van de oorspronkelijke
opdracht voor het gebied Grasbroek
In het SON-plan zijn voor het projectgebeid de volgende functies gepland:
•
Megabioscoop met congresfunctie;
•
Grootschalige Detailvestigingen en
•
een ondergrondse parkeergarage.
Verder moeten er horecavoorzieningen aanwezig zijn die de bovenstaande
functies ondersteunen.
Met de invulling van het gebied met de genoemde functies wordt het stedelijk
karakter verder doorgetrokken naar het noordelijk deel van de stad. De reeds
aanwezige winkels vormen de overgang tussen de stad en de noordelijke
buurten.

Corio
Center

Figuur 1: Locatie van het projectgebied is met een ster weergegeven.

2.3. Programma van eisen

Het projectgebied ligt achter het huidige belastingkantoor in de wijk
Grasbroek. In de huidige situatie bestaat het projectgebied uit een
parkeerplaats voor werknemers van het belastingkantoor en uit een

Uitgangspunt van het stedenbouwkundigplan is het verbeteren van het station
en het gebied ten noorden ervan naar een veilig, transparant en aantrekkelijk
gebied. Daarnaast moet het noordeljjk deel van de stad verbonden worden
met het centrum om een overzichtelijk en samenhangend geheel te maken .
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Voor het betreffende projectgebied stelt het masterplan de volgende eisen:
• de bioscoop bevat 12-14 zalen, er wordt uitgegaan van een
zitcapaciteit van ongeveer 3500 stoelen;
•
de zalen van de bioscoop kunnen ook worden gebruikt voor
congressen, presentaties, lezingen en dergelijke;
•
voor de GDV moet er ongeveer 12000m 2 vrije verkoop oppervlakte
aanwezig zijn;
•
de ondergrondse parkeergarage moet plaats bieden aan minimaal
600 auto's.
Verder moet de hoofdingang zich oriënteren op het grote autovrije plein. Het
masterplan stelt verder voor dat het programma voor het projectgebied in één
complex wordt ondergebracht.
Megabioscoop en congrescentrum
De Megabioscoop vormt een onderdeel van het Stadspark Oranje Nassau.
Om de zalen beter te benutten wordt er aan de bioscoop een dubbele functie
gegeven. Die van congreszaaL Zo wordt het niet alleen maar entertainment,
maar ook infotainment. Er moet ten minste één horecavoorziening aanwezig
zijn om de bioscoop en congres te kunnen ondersteunen. Om een globale
inschatting te maken voor de benodigde ruimte wordt voor de
vloeroppervlakte van alleen de zalen uitgegaan van 1,5m 2 per zitplaats.
Vervolgens wordt deze oppervlakte verdubbeld om zo ook alle bijbehorende
ruimtes mee te nemen, zoals entree, foyer, horeca, wc, technische ruimtes en
dergelijke.

Geschatte benodigde bruto vloeroppervlakte: 10500 m2

GDV
Een GDV is een vestiging van "detailhandel op een locatie buiten de
bestaande winkelgebieden waar ruimte is gereserveerd voor een dergelijke
grootschalige detailhandel (minimaal1. 000 m2 verkoopvloeroppervlakte per
vestiging)" [2]. De locatie van een GDV is verbonden aan een aantal
voorwaarden. Één daarvan is dat een GDV uitsluitend bedoeld is voor
grootschalige winkels. Hierbij zou men kunnen uitgaan van 11.500 m2 bruto
vloer oppervlakte per winkel waarvan er 1000m 2 aan vrij verkoop oppervlakte
overblijft. Een andere voorwaarde is dat de locatie goed bereikbaar moet zijn,
zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Gezien de ligging dicht bij
het trein- en busstation is dit geen punt. Gelet op de nieuw te realiseren
parkeervoorziening zal in de toekomst ook aan deze voorwaarde worden
voldaan. Voor 12000m 2 aan vrije verkoopoppervlakte is ongeveer 18000m2

bruto nodig. Om ook rekening te houden met installaties, horeca en
loopruimte wordt deze verhoogd met 20%.
Geschatte bruto vloeroppervlakte: 21 000m 2 .
Parkeren
De parkeerkelder biedt plaats voor 600 auto's en maakt deel uit van de in
totaal 3.000 parkeerplaatsen die het Stadspark Oranje Nassau met zich
meebrengt. Met een dynamisch parkeerverwijssysteem zullen de mensen op
de hoogte worden gehouden van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en
de andere locaties waar men kan parkeren. Toegang tot de parkeerkelder
onder het projectgebied wordt verkregen via de Kloosterweg. Voor één
parkeerplaats geeft NEN 2443 een netto vloeroppervlakte van 20m 2 , inclusief
rijbaan. Er wordt een marge van 25% genomen om alle voorzieningen die
nodig zijn voor de parkeerkelder mee te nemen.

Geschatte bruto vloeroppervlakte: 15000m 2
De totaal geschatte benodigde bruto vloeroppervlakte voor de benodigde
functies bedraagt: 47100m 2 . Aangezien het perceeloppervlakte alleen
ongeveer 17500m 2 groot is, moet het bouwwerk minstens uit 3 lagen bestaan.

2.4. Beperken van de opgave
Om de opdracht voor het afstuderen te beperken, wordt de oorspronkelijke
opdracht met de bijbehorende eisen zoals die in 2.3 beschreven staat
beperkt. Voor het afstuderen wordt alleen een ontwerp gemaakt voor de
megabioscoop met congresfunctie.
Om de relatie tussen de megabioscoop, de GDV, de parkeerkelder en de
omgeving vast te leggen wordt er eerst een globaal plan opgesteld voor het
projectgebied. Bij dit plan worden doelstellingen en eisen gedefinieerd. Bij een
verdere uitwerking van het projectgebied moeten deze als uitgangspunten
dienen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de megabioscoop en de GDV
van elkaar gescheiden zijn en niet in één complex worden ondergebracht
zoals dat in het masterplan staat.
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3. STEDEBOUWKUNDIG ONTWERP

Stedebouwkun dig pla n nov mb r 200
Figuur 2: Het stedenbouwkundigplan Stadspark Oranje Nassau van november 2001 met de uiteindelijke indeling voor het projectgebied.
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3.1. Stadspark Oranje Nassau
Er zijn vele plannen gemaakt om het station van Heerlen en het gebied ten
noorden ervan te verbeteren. Voor het afstuderen is gekozen voor het plan
dat in november 2001 aan de gemeente is gepresenteerd.
Het plan Stadpark Oranje Nassau (SON) is een integraal ontwikkelingsplan
voor Centrum-Noord: de herontwikkeling van het stationsgebied, het
voormalige Oranje Nassauterrein in Zeswegen en het terrein aan de
Sittarderweg in Grasbroek (achter het belastingkantoor). Aanleiding is de
aanpak van het station en het vormen van een betere verbinding tussen het
centrum van Heerlen en de noordelijke buurten.
Voor het hele plangebied is gekozen voor het thema vrije tijd, recreatie en
toerisme. Dit komt tot uiting in zowel de inrichting van de openbare ruimte
(een groot monumentaal stadspark) als in de functies die allemaal aansluiten
op het thema. Daarnaast is er ruimte voor de zakelijke dienstverlening. De
economische motor die ooit in het mijnverleden aanwezig was, wordt zo weer
opgestart.
De stationsdoorgang verandert grondig. Deze zal gebruik maken van de al
aanwezige hoogteverschillen en een natuurlijke verbinding vormen tussen het
centrum en de noordzijde. Aan de centrumzijde worden de entree en de
trappen verbreed . De entree komt uit op een ondergronds plein met winkels
en horeca. Aan de stadsparkkant komt de doorgang uit op een verlaagd plein
met rondom kantoren en het WTC. Van hieruit lopen ruime paden naar de
winkels, de kantoren, het CBS, de Belastingsdienst, de Megabioscoop en de
rest van het SON-gebied. Het busstation wordt volledig gemoderniseerd en
veel ruimtelijker opgezet.
Rondom het stationsgebied •komen naast kantoren ook grootschalige
detailvestigingen (GDV). Dit zijn winkels met een groot oppervlakte die
meestal niet in de binnensteden voorkomen. Alleen winkels die aansluiten op
het thema vrije tijd krijgen een plek bij het station . Er is gekozen voor een plek
dicht bij het stationsgebied zodat er een optimale aansluiting ontstaat met het
centrum.
Het projectgebied Grasbroek, tussen het belastingkantoor en de Sittarderweg,
is gereserveerd voor een megabioscoop met congresfunctie, een
ondergrondse parkeergarage en GDV's.

Figuur 3: Boven : het station aan de
van het
de noordzijde. Onder: het autovrije plein met het uiteindelijk ontwerp.

9

STEDEBOUWKUNDIG ONTWERP

Door het verdiept aanleggen van de Kloosterweg, de Looierstraat en de
Spoorsingel is het mogelijk om erboven een autovrij plein te creëren, die de
verbinding van het centrum met het noordelijk deel van de stad tot stand
brengt. Tijdens het verdiept aanleggen van de wegen wordt de Kloosterweg
ook nog eens omgelegd. In de huidige situatie ligt deze tussen het CBSgebouw en het belastingkantoor in, maar in de nieuwe situatie komt deze
achter het belastingkantoor te liggen.
In het plan is ook ruimte gereserveerd voor onderwijs. Tussen de nieuwe
Kloosterweg en de Sittarderweg, ten noorden van het projectgebied , komt de
Praktijkschool. Het gebied Zeswegen wordt gevuld met een cluster voor
middelbaar onderwijs.
Langs het spoor en tussen het CBS en de 'Hermes' komen woningen en
kantoren die in één pand zijn ondergebracht. Tussen de panden komen
museale stukken te staan die verwijzen naar het mijnverleden .
In het plan kan een park niet ontbreken. De deelgebieden Zeswegen en
Grasbroek worden in het nieuwe plan omgevormd tot een stadspark. De
diverse functies zijn geïntegreerd in het landschap. De al bestaande
groenstructuur, die vanuit het noorden naar het centrum loopt, wordt op deze
manier versterkt en uitgebreid en loopt dan praktisch door tot in de
binnenstad . De verbindingen over de Kloosterweg en de Spoorsingel krijgen
vorm door een over de weg lopend park, waardoor het geheel met elkaar
verbonden wordt.

Centraal station

Figuur 4: Het projectgebied.

3.2. Het projectgebied
Het projectgebied wordt omsloten door de nieuw verlegde Kloosterweg (met
~inks ervan het belastingkantoor), de Praktijkschoot, de Sittarderweg en
Aurora en heeft een perceeloppervlakte van ongeveer 17500m2 .
De Kloosterweg is een drukke doorgaande weg die de bezoekers van het
noorden met het centrum van Heerlen verbindt. Door het verdiepen van de
Kloosterweg zullen de auto's uit het zicht blijven, waardoor het mogelijk is om
een bovengronds autovrij plein te creëren. Daarnaast zorgt het omleggen van
de Kloosterweg ervoor dat het gebied en de bijbehorende ondergrondse
parkeergarage van het projectgebied eenvoudig bereikbaar wordt met de
auto.

Links van de Kloosterweg ligt het belastingkantoor. Het is een smal,
langwerpig gebouw van ongeveer 25 meter hoog dat parallel aan de
Kloosterweg ligt. De gevel is opgetrokken uit donker grijs baksteen, een
verwijzing naar het mijnverleden van het gebied . De werknemers die aan de
Kloosterweg hun werkplek hebben, hebben uitzicht op het projectgebied . De
nieuwe invulling van het gebied moet een positief effect hebben op de
productiviteit van de werknemers. Zij mogen niet te lang worden afgeleid van
hun werk.
Ten noorden van het projectgebied komt de Praktijkschool. Met de
Praktijkschool hebben de scholen voor praktijkonderwijs een onderdak
gevonden. Voor Parkstad Limburg is dit de school waar scholieren die dat
nodig hebben hun onderwijs kunnen volgen. Bereikbaarheid is daardoor
belangrijk. De ingang van de praktijkschool grenst aan het noordelijk deel van
10
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het projectgebied, zodat de scholieren die vanuit het station komen door of
om het projectgebied moeten lopen.
De Sittarderweg verbindt de noordelijke wijken van de stad met het
projectgebied . De bestaande winkels met daarboven woningen worden
opgeknapt. Het markeert de overgang tussen het centrum van de stad en de
woonwijken van Heerlen. De hoogte van de winkelpanden met daarboven
woningen bedraagt ongeveer 15m.
De bewoners van het 8 verdiepingshoge appartementencomplex Aurora
kijken nu uit over een parkeerplaats met daarachter een groen grasveld. Het
binnenplein van Aurora wordt bereikt door de Kempen die tussen het
projectgebied en het appartementencomplex ligt. De afstand tot de bebouwing
van het projectgebied moet voldoende zijn, zodat de inwoners van de lagere
verdiepingen niet het gevoel krijgen dat zij tegen een gevel aankijken . Het
gevoel van privacy speelt ook een rol.
Het autovrije plein, met daaromheen het CBS, het belastingkantoor, Aurora en
het projectgebied is centraal gelegen. Door de aansluiting met het station
speelt het een beduidende rol in de bereikbaarheid van de omliggende
gebouwen, de rest van het SON-gebieden het noordelijk deel van de stad.
Het krijgt een parkachtige indeling, waardoor het groen verder tot in de stad
doordringt.

3.3. Stedenbouwkundige analyse
De indeling van het projectgebied wordt vooral beïnvloed door het autovrije
plein en de ingang van de Praktijkschool. Het plein staat in verbinding met het
station waar veel leerlingen vandaan zullen komen. Er ontstaat dus een
stroom van voetgangers vanuit het station/centrum naar de Prakt~jkschool en
andersom . Verder heeft het autovrije plein een centrale ligging , vanwaar men
naar andere verschillende gebieden kan gaan. Deze centrale rol wordt nog
eens versterkt door de ligging en oriêntatie van de gebouwen eromheen . Het
knooppunt Kloosterweg, Looierstraat en Spoorsingel ligt onder het plein en
wordt gemarkeerd door een ronde opening waar de wegen samenkomen.
Doordat de hoofdingang van de megabioscoop aan het plein moet liggen,
wordt het plein nog belangrijker en versterkt het alleen maar die centrale rol.
Figuur 5: Boven: de ingang van de Praktijkschool. Onder: de verkeersstromen in het
projectgebied met in het zwart langzaamverkeer (voetgangers en fietsers) en in het wit
snelverkeer (auto's).
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De hoofdingang van de Praktijkschool grenst aan het projectgebied. Deze is
duidelijk op het projectgebied gericht. Om de bereikbaarheid van de
Praktijkschool te optimaliseren is het van belang dat de hoofdingang zichtbaar
en eenvoudig te bereiken is en dat het openlijk karakter behouden blijft. Een
eventuele route door het projectgebied en de aanwezigheid van het bouwwerk
mag geen belemmering vormen voor de toegang tot de Praktijkschool.
Voor de bestaande omgeving (belastingkantoor, Aurora en winkel/woningen
aan de Sittarderweg) zal het uitzicht veranderen . In de huidige situatie kijken
ze uit op een parkeerplaats en een grasveld . Door de plannen zullen ze in de
toekomst zicht hebben een nieuw gebouw, waardoor het gevoel van
verstedelijking vergroot wordt. Het gebied moet zo worden ingericht dat er
rekening gehouden wordt met het feit dat het gebied vanuit verschillende
richting wordt benaderd en dat het gebouw uit alle richtingen zichtbaar is. Ten
oosten van het gebied ligt het belastingkantoor, aan de zuidkant Aurora en ten
westen ervan de woningen boven de bestaande winkelpanden. Voor de
werknemers van het belastingkantoor is het echter niet noodzakelijk dat het
uitzicht aangenaam is, zij moeten zich immers concentreren op hun werk.
Voor de bewoners van Aurora en de Sittarderweg is een aangenaam uitzicht
wel wenselijk. Sommigen zitten de hele dag thuis en willen naar buiten
kunnen kljken voor een beetje afleiding . Ook is de afstand naar het te
realiseren gebouw belangrijk. Er moet voldoende afstand gehouden worden.
Bereikbaarheid
Voor automobilisten is het gebied op twee manieren te bereiken . Ten eerste
via de Kloosterweg. Door het verdiept aanleggen van de weg, krijgt men
eenvoudig toegang tot de ondergrondse parkeergarage. Wanneer men de
auto hier parkeert, dan kan men van hieruit eenvoudig naar de bioscoop, de
GDV, het station, het centrum of elders in het gebied . Wanneer de
parkeerkelder vol is dan wordt men via een elektronisch
wegbewijzeringsysteem naar een andere parkeergarage geleid. Door het
verschil in openingstijden is het noodzakelijk om voor de parkeerkelder een
eigen entree te maken . Ten tweede is het gebied direct via de Sittarderweg te
bereiken . Door de komst van de megabioscoop en de GDV zal deze weg
drukker worden dan voorheen . Voor de reeds aanwezige buurtwinkels aan de
Sittarderweg is het belang rijk dat de klanten voor de deur kunnen parkeren,
vandaar dat er ook parkeervakken noodzakelijk zullen zijn aan de
Sittarderweg. Om ervoor te zorgen dat deze parkeervakken niet zullen worden
benut door mensen die in een GDV aan het winkelen zijn of in de bioscoop zal
de parkeertijd beperkt kunnen worden . Mensen die lang willen parkeren
kunnen terecht in de parkeerkelder. Verder zal er ook een mogelijkheid

moeten zijn om mensen snel af te kunnen zetten en op te kunnen halen . Met
name voor ouders die hun kinderen naar de bioscoop wegbrengen en weer
ophalen geeft dat een veilig gevoel. Al met al zal de Sittarderweg drukker
worden. De breedte van de weg zal daarom ook moeten worden aangepast
om aan de drukte te kunnen voldoen.
Vrachtverkeer voor de bevoorrading van de GDV en de bioscoop kan ook
alleen via deze twee wegen het gebied bereiken . Het laden en lossen via de
parkeerkelder is een mogelijkheid . De vrachtwagens staan dan uit het zicht.
Alleen brengt deze oplossing ook een aantal gevolgen met zich mee. Doordat
een vrachtwagen hoger is dan een gewone personenauto zal de hoogte van
de kelder voor de vrachtwagens moeten worden aangepast. Ook zal er een
aparte route aanwezig moeten zijn voor alleen vrachtverkeer. Deze oplossing
vraagt met andere woorden extra ruimte. De andere mogelijkheid is dat de
laden en lossen gebeurd via de Sittarderweg. Ook hier zal er natuurlijk ruimte
voor moeten worden gemaakt. Ook moet er rekening worden gehouden met
de richting waaruit de vrachtwagen komt, wat bij de parkeerkelder eenduidig
is: de vrachtwagen moet een route volgen. Er moet worden vermeden dat de
vrachtwagen moeten keren of steken. Het meest eenvoudige is dat er een
laad en loszone word ingericht parallel aan de Sittarderweg . Een andere
mogelijkheid zou zijn om de goederen te leveren via de Kempenweg; deze
loopt tussen Aurora en het projectgebied in. Aangezien de weg· dood loopt en
de plaats te beperkt is om te keren of steken, is deze mogelijkheid niet
geschikt.
Voor voetgangers en (brom)fietsers is de bereikbaarheid goed . Voor mensen
uit de noordelijke richting is het gebied eenvoudig te bereiken via de
Sittarderweg. Voor diegene die vanuit het westelijk deel komen (Zeswegen)
zijn er voldoende paden naar het gebied. Mensen afkomstig uit de richting van
het centrum kunnen via het station en het autovrije plein het gebied bereiken.
Alleen is het wel noodzakelijk dat er voldoende voorzieningen zijn om de
rijwielen te stallen .
Ook met het openbaarvervoer is het gebied uitstekend bereikbaar. Het station
ligt op loopafstand en ook zijn er verschillende bushaltes aanwezig in de
noordelijke buurt van de stad.
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3.4. Doelstellingen
Het doel van het SON-plan is het verbinden van het centrum met het
noordelijke deel van de stad en Heerlen een hoogwaardige en moderne
uitstraling te geven . Dit geldt natuurlijk ook voor het projectgebied.
Naast de doelstellingen die afkomstig zijn van het masterplan worden er
ander doelstellingen geformuleerd voor het projectgebied . Deze zijn :
•
het bouwwerk in de bestaande omgeving te laten passen;
•
de doorstroming van leerlingen tussen de Praktijkschool en het station te
bevorderen;
•
het openbaar karakter van de hoofdingang en de toegankelijkheid en de
bereikbaarheid van de Praktijkschool te bewaren ;
•
de bereikbaarheid van het projectgebied voor auto's, vrachtwagens en
(brom)fietsers te optimaliseren;
een relatie tussen de megabioscoop en de GDV te maken.
•

3.5. Aanvulling op het programma van eisen
Om te kunnen voldoen aan de in 3.4. genoemde doelstellingen zal naast de
eisen die in 2.3 . zijn genoemd, het programma van eisen worden aangevuld
met de volgende onderdelen:
•
niet alleen de hoofdingang de megabioscoop moet aan het autovrije plein
liggen, maar ook die van de GDV;
•
er moet aan de kant van de Praktijkschool een kleiner plein worden
gerealiseerd om het openbaar karakter en de toegankelijkheid van de
hoofdingang van de Praktijkschool te behouden;
•
er moet een mogelijkheid zijn om mensen af te zetten en op te halen , dit
kan worden gecombineerd met het plein bij de Praktijkschool;
•
tevens moeten er voldoende fietsenstallingen aanwezig zijn ;
•
er moet een laad- en loszone komen voor de bevoorrading van de GDV
en de bioscoop;
•
de parkeerkelder heeft een eigen entree.

3.6. Uitwerking
Het afstudeerproject beperkt zich tot alleen het ontwerp van de megabioscoop
met congresfunctie. Om de samenhang tussen megabioscoop, GDV en
parkeerkelder te bewaren wordt er voor het projectgebied een vlekkenplan

opgesteld. De megabioscoop en de GDV worden in aparte gebouwen
ondergebracht. De parkeerkelder komt onder de grond te liggen . Het
vlekkenplan bestaat dan ook uit alleen vier onderdelen: de megabioscoop, de
GDV, het kleine plein en de parkeerkelder. Deze laatste ligt onder de grond
met daar bovenop de andere drie onderdelen . Alleen de plaats is nog niet
vastgelegd.

3.6.1. Vlekkenplan
Het vlekkenplan beperkt zich tot het plaatsen van vier onderdelen, waarvan er
één onder de grond komt, namelijk de parkeerkelder. De rest staan op de
parkeerkelder. Door het verdiept aanleggen van de Kloosterweg is de
parkeerkelder eenvoudig te bereiken . Deze wordt dan ook zo dicht mogelijk bij
de Kloosterweg gesitueerd . De kant die aan de Kloosterweg grens kan open
zijn, zodat er minder mechanisch hoeft te worden geventileerd . Met een
geschatte benodigde oppervlakte van 15000m2 is het mogelijk dat de
parkeerkelder de volledige oppervlakte van het projectgebied gebruikt. Een
andere mogelijkheid is dat de parkeerkelder uit twee lagen bestaat, zodat
alleen de helft van het projectgebied gebruikt hoeft te worden.
De ligging van het kleine plein ligt ook al vast; deze ligt bij de entree van de
Praktijkschool. Alleen de grote van het plein moet nog worden bepaald, maar
dat valt buiten het afstuderen. In de analyse is al gebleken dat de ligging van
het autovrije plein belangrijk is voor de toegankelijkheid en de bereikbaarheid
van de Praktijkschool. Met het kleine plein wordt de bereikbaarheid nog beter.
Het kleine plein is een openbare ruimte vanwaar de mensen die vanuit het
noordelijk deel van Heerlen naar de megabioscoop, de GDV, de
Praktijkschool of naar het centrum kunnen gaan . Dit geldt ook in de andere
richting ; leerlingen die met het openbaarvervoer reizen, lopen vanaf het
station naar de Praktijkschool. De kortste route brengt hen van het station
naar het autovrije plein en van daaruit door het projectgebied naar kleine plein
en de ingang van de Praktijkschool. Hierdoor wordt het gebied door de
looproute in twee delen gesplitst. Als de deze route als uitgangspunt wordt
genomen voor de verdere indeling van het gebied dan is het alleen nog maar
de vraag wat waar moet komen te liggen . Aangezien de Sittarderweg al
voorzien is van enkele winkels ligt het voor de hand dat het gedeelte rechts
van de route, aan de Sittarderweg , de GDV komt te liggen en links ervan de
megabioscoop met congresfunctie. Door de GDV aan de Sittarderweg te
plaatsen ontstaat er een overgangszone van de kleine
1
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Om ook het projectgebied te kunnen voorzien van een andere, wat kleinere
plein, zal het GDV-gedeelte ten opzichte van de bioscoopgedeelte
verschoven worden. Zo ontstaat tussen de Praktijkschool en de GDV ruimte
waar het kleine plein kan worden gesitueerd. De GDV ligt dan meer tegen
Aurora aan. Een bijkomend voordeel is dat de functie van het grote piein beter
tot zijn recht komt, doordat het plein duidelijker begrensd is.

3.6.2. Indeling van het projectgebied
Nadat het vlekkenplan is ontwikkeld en de achterliggende gedachte ervan zijn
uitgelegd, kan het projectgebied verder worden ingedeeld.

Figuur 6: Vlekkenplan van het projectgebied.

buurtwinkels naar de grootschalige detailvestigingen met daarachter de
megabioscoop als stedelijk element. Door aan de kant van de GDV ook
enkele kleinere winkels te plaatsen, ontstaat er een geleidelijke overgang van
wonen naar winkels en naar het centrum.
Door de gevraagde hoeveelheid verkoopvloeroppervlakte (21600m 2 ) van de
GDV en de beschikbare vloeroppervlakte (7000m 2 ) is het noodzakelijk de
GDV te verdelen over 3 lagen. Indien men uitgaat van een verdiepingshoogte
van 6m zou dit betekenen dat de GDV 18m hoog zou moeten worden, terwijl
de bestaande bebouwing aan de Sittarderweg 15m hoog is. Om ook in de
hoogte een overgang te laten plaatsvinden komt één laag van de GDV onder
de grond te liggen. Het gevolg is wel dat voor de parkeergarage alleen nog
maar ongeveer de helft van het projectgebied overblijft. Waardoor de
parkeerkelder uit twee moet bestaat wil er aan de 600 parkeerplaatsen
worden voldaan. De bioscoop staat wel op de parkeergarage en steekt boven
de GDV uit.

De uiteindelijke indeling van het gebied wordt gekenmerkt door twee
bouwvo'lumes die ten opzichte van elkaar zijn verschoven met daartussen een
doorgang. Het ene bouwvolume is hoger dan de andere en steekt er duidelijk
bovenuit. De megabioscoop met congresfunctie wordt van bovenaf gezien in
een rechthoek (118x49m) ondergebracht en de GDV in een vierhoek met een
schuine zijde (grootste breedte en lengte: 93x107) . De megabioscoop loopt
evenwijdig aan de Kloosterweg en aan het belastingkantoor. De noordgevel
van de megabioscoop ligt op dezelfde lijn als die van het belastingkantoor. De
GDV volgt de lijnen van de omgeving en heeft ongeveer dezelfde hoogte als
de bestaande bebouwing. Door het verschuiven ontstaat er aan de kant van
de Praktijkschool ruimte voor een klein pleintje. Aan de andere kant steekt de
GDV uit ten opzichte van de megabioscoop. Hierdoor maakt de GDV ook deel
uit van het autovrije plein en wordt de centrale rol van het plein nog eens
versterkt. De doorgang verbindt het grote autovrije plein met het kleinere plein
bij de Praktijkschool. Tevens maakt het deel uit van de route die de scholieren
moeten afleggen om van het station naar de Praktijkschool te gaan en
omgekeerd, maar belangrijker; het zorgt voor een verbinding tussen de
noordelijke buurten en het centrum .
De GDV moet de overgang van woonbuurt naar de stad kenmerken. Aan de
kant van de Sittarderweg wordt de GDV voorzien van enkele kleinere winkels,
zodat het bestaande straatbeeld verder kan worden uitgebreid. Het voordeel
hiervan is dat de kant van de GDV die aan de Sittarderweg grenst niet wordt
gezien als de achterkant van het GDV, ook al ligt de hoofdingang van de GDV
aan de andere kant van het gebouw. De GDV bestaat uit drie lagen met elk
een vloeroppervlakte van ongeveer 7000 m2 , waarvan één onder de grond.
Vanuit de onderste laag kan de parkeerkelder direct worden bereikt. De
hoogte van de GDV wordt hierdoor beperkt en komt niet hoger uit dan de
14
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bestaande bebouwing. De hoofdingang bevindt zich op het pleinniveau aan
het grote plein, tegenover de hoofdingang van de megabioscoop. Tevens is er
ook een ingang aan het kleine plein aan de kant van de Praktijkschool.
Het kleinere plein wordt vooral functioneel ingericht; het wordt een 'kiss and
ride' zone. Een plek waar de mensen afgezet en opgehaald kunnen worden .
Alleen stilstaan of wachten wordt aan het plein toegelaten. Verder wordt het
plein ingericht met meerdere fietsenrekken. Om de mensen de mogelijkheid te
bieden om voor korte tijd te parkeren , wordt er aan de Sittarderweg plaats
gereserveerd voor enkele parkeervakken . Ook voor een laad en loszone
wordt er langs de Sittarderweg ruimte voor gereserveerd.
Doordat één laag van de GDV zich onder de grond bevindt, wordt het
beschikbare oppervlakte voor de parkeerkelder ongeveer gehalveerd. Om te
voldoen aan de gestelde eis van 600 parkeerplaatsen, bestaat de
parkeerkelder daarom uit twee lagen van elk 8500 m2 . De ontsluiting gebeurt
via de Kloosterweg. Vanuit de parkeerkelder is er een stijgpunt (met trappen
en een lift) aanwezig die de mensen naar het pleinniveau brengt. De ingang
voor het stijgpunt ligt naast die van de GDV. Een aparte ingang is
noodzakelijk omdat de parkeerkelder 24 uur per dag open is. Dit in
tegenstelling tot de GDV die alleen van 9:00 tot 21 :00 open zal zijn . Om voor
enige gezelligheid te zorgen kan er aan de grote autovrije plein enkele
horecagelegenheden worden gerealiseerd.
De bioscoop staat bovenop de parkeerkelder en beslaat ongeveer 5790m 2 .
De ingang van de megabioscoop ligt tegenover die van de GDV en het
stijgpunt aan het grote autovrije plein. Door de ingangen en de bouwvolumes
tegenover elkaar te plaatsen moet tussen de twee een interactie ontstaan. Dit
kan worden gecreëerd doordat de doorgang wordt begrensd door grote
glazen puien . Voor de GDV kan aan de kant van de doorgang een grote hal
worden gecreëerd. Op die manier ontstaat er tussen de beide bouwdelen
visueel contact. Mensen die aan het winkelen zijn, moeten binnenin de
bioscoop kunnen kijken . Ze moeten de gezelligheid en de sfeer van de
filmwereld kunnen waarnemen en eraan worden herinnerd dat ook zij weer
eens naar de bioscoop moeten gaan . Met de komst van de megabioscoop
wordt de noordelijke buurt van Heerlen voorzien van het eerste stedelijke
element van het nieuwe, verbeterde , moderne en veiligere Heerlen.

Figuur 7: Indeling van het projectgebied.

3.6.3. Berei·kbaarheid
Het grote plein speelt voor langzaam verkeer en voetgangers een belangrijke
rol in de bereikbaarheid van het projectgebied. Aan dit plein liggen ook de
ingangen van het Megabioscoop en Congrescentrum Complex (MCC) , de
GDV en de ondergrondse parkeergarage. Mensen die van het station naar de
Praktijkschool , de megabioscoop, de GDV, het belastingkantoor of elders in
het Stadspark Oranje Nassau gebied willen gaan, zijn genoodzaakt via dit
plein te komen . Ook mensen die hun auto ergens anders hebben geparkeerd
dan in de ondergrondse parkeergarage van het projectgebied , komen vanzelf
uit op het grote plein . Deze wordt voorzien voldoende groenvoorzieningen om
het stadspark zo ver mogelijk in de stad te laten lopen .
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Het andere, wat kleinere plein (ongeveer 1200m 2 ) heeft als functie om de
bereikbaarheid van het projectgebied en het centrum van Heerlen voor de
mensen die vanuit het noordelijk deel van de stad komen te vergroten. Ook
moet het plein ervoor zorgen dat het openbaar karakter van de ingang en de
toegankelijkheid van de Praktijkschool wordt bewaard. De bereikbaarheid van
het pleintje en de Praktijkschool voor de mensen die vanuit het station of
centrum komen wordt door de doorgang gegarandeerd. Het kleine pleintje is
in tegenstelling tot het grote plein voor de automobilisten wel bereikbaar.
Leerlingen of bezoekers van de GDV of bioscoop kunnen hier worden afgezet
en later weer worden afgehaald. Het is niet de bedoeling om er te pakeren,
alleen om er even stil te blijven staan of te wachten. Het plein wordt voorzien
van een eenrichtingsrijbaan met aan beide kanten vakken voor het
stilstaan/wachten. De rijbaan heeft een U-vorm die via de Sittarderweg
ontsloten wordt. In het midden wordt een monument of kunstwerk geplaatst
die refereert aan het mijnverleden van de stad. De Sittarderweg wordt aan de
GDV-kant voorzien van nieuwe parkeervakken. Voor leveranciers zijn er een
tweetal laad- en los-zones ingericht. Één bevindt zich aan het plein. Hier
kunnen de leveranciers tot 17:00 uur hun goederen lossen. Na die tijd behoort
dat deel tot de "kiss and ride" zone van het plein tot een uur of 8:00 in de
ochtend, waarna het weer bestemd wordt voor laden lossen van goederen.
De tweede laad- en loszone bevindt zich aan de Sittarderweg.
Vanaf het kleine plein loopt een pad tussen de Praktijkschool en de
megabioscoop over de Kloosterweg naar het gebied voor het belastingkantoor
en het CBS-gebouw. Op die manier wordt de Praktijkschool en het
projectgebied eenvoudig bereikbaar voor fietsers en voetgangers vanuit het
westen van het SON-gebied. Fietsers kunnen hun rijwielen stallen in de
daarvoor bestemde rekken aan het kleine plein.
Fietsers en voetgangers kunnen het grote plein bereiken via de vele paden
die er naar toe leiden. Naast Aurora, aan het plein, wordt een fietsenstalling
ingericht, zodat de mensen hun rijwielen niet tegen het gebouw plaatsen. De
afstand tot de ingang van de bioscoop en de GDV zal ongeveer 50 meter
bedragen.
De meeste mensen zullen met de auto komen. De ingangen van de bioscoop,
GDV en parkeerkelder liggen aan het grote plein. Indien men in de
parkeerkelder in het projectgebied parkeert komt men uit op dit grote plein.
andere mensen die niet daar hebben geparkeerd zullen ergens anders hun
auto moeten zetten en worden dan via borden naar het grote plein worden
geleid indien men naar de bioscoop wil gaan of wanneer men een congres wil

bijwonen of wanneer men wil gaan winkelen in één van de GDV's. Zij zullen
dan altijd via het grote plein het projectgebied bereiken. Ook mensen die met
het openbaarvervoer zijn gekomen of voor de mensen die eerst in het
centrum van de stad zijn gaan stappen, de kortste weg om het projectgebied
te bereiken is via het autovrije plein.
Het kleine plein voor de ingang van de Praktijkschool is van grote betekenis
voor de toegankelijkheid ervan. Het pleintje verbindt de Praktijkschool met de
omliggende omgeving en blijft daardoor vrij toegankelijk. Ook de verbinding
tussen het grote plein en het kleine plein voorziet de Praktijkschool van een
korte, duidelijke en eenvoudige route van en naar het station.
Hoewel het grote plein autovrij dient te zijn zal door de indeling van de
megabioscoop het toegelaten worden dat er kleine vrachtwagens, busjes of
geldtransportwagens het plein oprijden. Redenen waarom het dan wel is
toegestaan zijn bijvoorbeeld praktische overweging (te grote afstand tot de
laad- en loszone) of veiligheid (afstand van kluis tot geldtransportwagen moet
zo kort mogelijk zijn). Het oprijden zal alleen worden beperkt van 7:30 tot
13:00 uur. Daarna dient het plein autovrij te zijn. Dit plein is alleen via de
Kempen te bereiken.

3. 7. Randvoorwaarden voor verdere uitwerking
Zoals al eerder gemeld beperkt het afstuderen zich tot het ontwerpen en
uitwerken van de megabioscoop met congresfunctie. In de vorige paragraaf is
het projectgebied stedenbouwkundig ingedeeld. Om de samenhang tussen de
GDV en de megabioscoop en de twee pleinen te garanderen worden er eisen
gesteld aan het GDV-gedeelte, de doorgang en het plein bij de Praktijkschool.
Voorwaarden:
•
het stijgpunt en de hoofdingang van de GDV moeten aan het grote plein,
tegenover de ingang van het MCC liggen;
•
het kleine plein moet voor automobilisten de mogelijkheid bieden om
mensen af te zetten en op te halen;
•
het kleine plein moet voorzien zijn van een laad'- en loszone voor
vrachtwagens;
•
het kleine plein moet een openbaar karakter hebben;
•
de doorgang moet voldoende breed zijn zodat de ingang van de
Praktijkschool herkenbaar blijft, maar niet te breed zodat de relatie tussen
de MCC en GDV verbroken wordt;
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•
•
•
•

•

de hoogte van de GDV mag niet hoger zijn dan de bestaande omgeving ;
indien de GDV zo laag is dat de bewoners van Aurora op het dak kunnen
kijken, moet deze zijn voorzien van een sedumdak;
in het GDV moeten een aantal horecavoorzieningen zijn die het winkelen
ondersteunen;
aan de kant van de doorgang moet de GDV voorzien zijn van een
transparante gevel en dak met daarachter een grote hal, zo wordt er een
visuele relatie tot stand gebracht tussen de GDV en het MCC;
aan de kant van de Sittarderweg moeten enkele kleine winkels
gerealiseerd worden.

Er mag van deze voorwaarden worden afgeweken, zolang er maar aan de
doelstellingen wordt voldaan zoals beschreven in 3.4.

Figuur 8: Een overzicht van het projectgebied met het autovrije plein en de rest van de
bebouwing.
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4. VOORONDERZOEK: BIOSCOPEN
Als vooronderzoek worden een viertal bioscopen besproken . Hierbij wordt in
het kort verteld wat voor een rol de zalen hebben in relatie met het exterieur
en het interieur. Ook wordt in het kort vermeld of de constructie zichtbaar is en
wanneer dat het geval is of het de dragende functie ook weergeeft.

4.1. Pathé Arena, Amsterdam [3]

Gelegen aan het begin van wandelboulevard, maakt de bioscoop deel uit van
het uitgaanscentrum vlak bij de Amsterdam ArenA Het ontwerp is afkomstig
van de Architekten Cie . Er zijn 14 zalen, waaronder één IMAX filmzaal voor
de ultieme filmervaring, met in totaal 3250 zitplaatsen.
Van de buitenkant lijkt de bioscoop op een gesloten doos van RVS-panelen .
Slechts een glazen strook laat zien wat er zich hier afspeelt. De glazen snede
die als entree onder de hoofdzaal begint en de karakteristieke vorm van de
zaal volgt en diagonaal met de glazen trap mee loopt onthult de levendigheid
van het interieur. Vooral wanneer het buiten donker is geeft de snede een
kleurrijk indruk van de activiteiten die zich binnen afspeelt. De entree bevindt
zich onder de hoofdzaal die boven de foyer lijkt te zweven. Dit wordt
benadrukt door de bijna afwezige ondersteuning en het transparante glas
eronder.
De andere zalen zijn over twee verdiepingen in een L-vorm om de foyer heen
gegroepeerd en zijn noch aan de buitenkant als aan de binnenkant te
herkennen . Hiermee gaat een stukje herkenbaarheid verloren . Alleen de aan
de contouren van de hoofdzaal boven de foyer is te zien dat dit een bioscoop
is, indien men alle spandoeken, posters en lichtjes weg denkt. Binnen liggen
de resterende zalen direct naast en boven elkaar, zodat het niet duidelijk is
waar de ene zaal ophoudt en waar de ander begint.
Het idee van de gesloten doos heeft als gevolg dat de constructie niet
aanwezig lijkt te zijn . De constructie zit verborgen in de wanden . Alleen in de
foyer onder de hoofdzaal is te zien dat de zwevende hoofdzaal toch niet de
wetten van de zwaartekracht kan breken. Hier is een ondersteuning in het
zicht gelaten in de vorm van twee schuin geplaatste kolommen die in één punt
de hoofdzaal ondersteunen . De bioscoop ligt boven een parkeergarage en is
voor 80% uitgevoerd in beton , vandaar dat het lijkt dat de constructie niet
zichtbaar is. In het algemeen is het moeilijk om onderscheidt te maken tussen
dragende wanden en alleen scheidende wanden.

Figuur 9: Boven : het exterieur van 'Pathé ArenA. Onder: de gang die naar de andere zalen
leidt.
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De bioscoop in Rotterdam staat op het dak van de parkeerkelder van het
Schouwburgplein en is ontworpen door Koen van Velsen . Er zijn 2722
zitplaatsen verdeeld over 7 zalen .
Dit ontwerp vertoont veel gelijkenis met die van de ArenA Ook hier zweeft de
hoofdzaal boven de entree en foyer. De doos van grijze RVS heeft plaats
gemaakt voor een op het eerste gezicht gladde , egale witte doos. Maar bij het
dichter benaderen van het gebouw blijkt dat deze opgebouwd is uit
transparante witte geprofileerde platen . De vorm van de bioscoopzaal is bij de
zaal die boven de entree zweeft goed zichtbaar. Omdat de gevel overal uit
dezelfde geprofileerde platen bestaat, is er onduidelijkheid over de functie en
datgene wat er zich achter de gevel afspeelt. In het donker licht de gevel op
en geeft aan de omgeving een lichtspel' als teken van de activiteit die zich in
het gebouw afspeelt. Binnen in de foyer loopt het schuin oplopende deel van
de hoofdzaal door. Eronder staan enkele tafels en een Candy-corner voor
dranken en snoep. De hoofdzaal wordt zichtbaar door kolommen
ondersteund . Voor de rest van het gebouw is het niet duidelijk waar de andere
zalen zich bevinden hoe de draagconstructie eruit ziet. Het principe dat zo
goed aan de voorkant tot uiting is gebracht van een zaal die door 1kolommen
wordt ondersteund, is binnen in het gebouw niet zichtbaar.
In tegenstelling tot de Pathé ArenA is hier gekozen voor een zo licht mogelijk
constructie, namelijk staal. De kolommen die de hoofdzaal ondersteunen zijn
zichtbaar, maar een stabiliteitsverband ontbreekt. De ingewikkelde
staalconstructie die nodig is, omdat de bioscoop boven een parkeergarage
staat en de zalen uitsteken is verborgen achter witgestuukte wanden . Ook
hier Is alleen een deel van de constructie zichtbaar, het grootste gedeelte blijft
uit het zicht.

Figuur 10: De buitenkant en de binnenzijde van Pathé Schouwburgplein in Rotterdam.
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4.3. UGC Ci1né-Cité, Rosny-sous-Bois, Parijs [5]

UGC is met 50 bioscopen in Frankrijk, Belgiê, Spanje en ltaliê één van de
eerste Europese netwerken voor bioscopen . De UGC Ciné-Cité in Rosneysous-Bois, Parijs volgt de trend om de grote multiplex bioscoop dicht bij een
groot winkelcentrum in de voorstad te vestigen. De vestiging in Rosny-sousBois te Parijs telt 12 zalen met een capaciteit van 2500 zitplaatsen.
Kenmerkend voor de buitenkant is de centraal geplaatste luifel boven de
entree. Aan de zijkanten liggen de zalen. De zalen zijn zo georiênteerd dat de
schermkant naar buiten toe zijn gericht. Door de transparante gevel aan de
schermzijde krijgen de mensen buiten een indruk van de film die binnen wordt
afgespeeld. De zalen zijn trapsgewijs van klein naar groot geplaatst met
ruimte tussen de verschillende zalen . De zalen zijn op die manier eenvoudig
van elkaar te onderscheiden . Echter de kenmerkende vorm van een
bioscoopzaal is niet zichtbaar doordat de zalen op de beganegrond staan . De
buitenkant van de zalen liggen allemaal in één vlak zodat de foyer steeds
smaller wordt, terwijl de zalen juist groter worden. De grootte van de foyer
past zich natuurlijk aan de hoeveelheid mensen die zich in het foyer bevinden.
In de foyer bevinden zich de kassa's, snackverkooppunten en een filmcafé.
Elke zaal beschikt over een eigen wachtruimte die wordt begrensd door de
kolommen van de dakconstructie van de foyer.
De zalen zijn zelfstandige elementen die om de centrale foyer heen liggen.
Elke zaal heeft zijn eigen draagconstructie. Zo ook de foyer. Die van de zalen
zijn weggewerkt in de wanden, die van de foyer zijn zichtbaar. De openheid
van de foyer wordt door de in het zicht gelaten stalen constructie en het
gebruik van glas nog eens versterkt. De zalen zijn daarentegen zijn dicht. De
wanden moeten de filmwereld van de echte wereld verbergen inclusief de
dragende onderdelen die nodig zijn voor de zaal. Oe drager van de zalen is
niet zichtbaar omdat het naar uit ziet dat de zalen op de grond staan. Bij
nader inzien blijkt dat het complex op een ondergrondse parkeerkelder is
gebouwd.

Figuur 11: Boven: de buitenkant van het gebouw. Onder: de plattegrond.
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4.4. Cinemec Ede [6]

De Cinemec in Ede biedt dezelfde mogelijkheden zoals die ook voor de
megabioscoop zijn gesteld. Namelijk het is een bioscoop met congresfunctie.
Tevens kunnen er exposities, beurzen en vergaderingen plaatsvinden .
Aan de A 12 steken 4 rode dozen uit de groene geluidswal. Het zijn de zalen
van de Cinemec. In totaal heeft het Cinemec 8 zalen verdeeld over 4 dozen
direct langs de autosnelweg en 2 dozen aan de andere kant van de
geluidswal. Door de opvallende kleur wordt het contrast met de groene
geluidswal versterkt en krijgen de zalen een eigen identiteit. De
herkenbaarheid van de zalen wordt binnen doorgezet. De zalen staan los van
de grond . De ruimte onder en tussen de zalen wordt gebruikt als een foyer die
over twee verdiepingen verdeeld is. De vloer van de tweede verdieping ligt
tussen de zalen zodat vanaf de onderkant de ligging van de zalen zichtbaar
blijft. Het verschil in afwerking tussen de zaal en het plafond maakt dit alleen
nog maar duidelijker.
De kolommen ondersteunen de zalen . De zalen dragen op hun beurt de
tweede verdieping de dakconstructie. Dit principe van stapelen is vooral in de
foyer onder de zalen goed te zien . De slanke kolommen houden de zalen los
van de grond . De aansluiting tussen kolom en zaal is zichtbaar. Doordat de
onderkant van de zalen en de plafond niet in één vlak liggen bestaat er geen
twijfel hoe de verdieping erboven ondersteund wordt.

Figuur 12: Boven: zicht op de buitenkant vanuit de snelweg. Onder: een indruk van de
foyer binnen.
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4.5. Samenvatting
Bij de beschouwde gevallen is geprobeerd om de functie van het gebouw of
de herkenbare vorm van de bioscoopzaal op een of andere manier zichtbaar
te maken aan de buitenkant. Eenmaal binnen dan is het bij de bioscopen van
Pathé zeer moeilijk om de zalen van elkaar te onderscheiden . De zalen liggen
tegen elkaar aan en boven elkaar. Bij de UGC in Parijs zijn de zalen al beter
van elkaar te onderscheiden door de aanwezigheid van een ruimte tussen de
zalen en bij de Cinemec in Ede zijn de zalen het beste van elkaar te
onderscheiden. De zalen staan los van elkaar en los van de grond , doordat ze
worden opgetild door stalen kolommen . Zowel van de buitenkant als binnen in
het gebouw zijn de zalen zichtbaar.
De rol van de draagconstructie wordt niet overal even consequent
doorgevoerd in het gebouw. Voor de bioscopen van Pathé wordt de entree
gevormd door een zaal die, al dan niet zichtbaar, ondersteund wordt, terwijl er
in de rest van het gebouw de constructie niet meer zichtbaar is. Dat ondanks
het feit dat er zalen boven elkaar liggen . Voor deUGCis de drager van de
zalen helemaal heeft niet zichtbaar, ondanks dat de zalen op een
parkeerkelder is gebouwd. Alleen bij de Cinemec is de draagconstructie
consequent doorgevoerd . De kolommen dragen de zalen .
De Cinemec is een goed referentiepunt voor het ontwerp. Niet alleen doordat
de zalen en de constructie een belangrijke rol spelen bij de architectuur van
het gebouw, maar ook omdat de Cinemec gebruikt wordt voor congressen,
presentaties en vergaderingen.
Voor de opdracht zelf zal het interessant zijn hoe de draagconstructie het
dragen kan blijven weergeven wanneer er zalen boven elkaar moeten komen.

4.6. Architectonische doelsteUing
Naar aanleiding van de besproken bioscopen wordt er een architectonische
doelstelling geformuleerd. Deze zijn:
•
in de bioscoop of in een congres gaat het om datgene wat er zich in de
zaal afspeelt, dit moet ook in de architectuur van het gebouw tot uiting
worden gebracht;
•
de constructie moet een onderdeel zijn van de architectuur en de beleving
van het gebouw.
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en de rijbaan . De kolommenrijen staan op een regelmatige afstand van
elkaar. De afstand wordt bepaald door de lengte van het parkeervak en de
breedte van de rijbaan.

5.1. Randvoorwaarden

5.2. Conceptvorming

In de vorige hoofdstukken zijn de randvoorwaarden voor het ontwerp van de
Megabioscoop en Congrescentrum Complex geformuleerd . Kort samengevat:
•
voor het projectgebied wordt uitgegaan van het globaal plan dat in 3.6. is
besproken ;
•
het MCC wordt boven op een parkeerkelder gebouwd ;
•
de hoofdingang van het complex bevindt zich aan het grote autovrije
plein ;
•
er zullen 12-14 zalen moeten komen met een zitcapaciteit van ongeveer
3500 stoelen;

Het concept moet ervoor zorgen dat het ontwerp zich onderscheid van andere
gebouwen. Ideeën kunnen hun inspiratie hieruit vinden en beslissingen
kunnen met behulp van het concept eenvoudig worden genomen .

Naast deze randvoorwaarden is er ook naar aanleiding de bespreking van vier
bioscopen een tweetal doelstellingen geformuleerd :
•
alle zalen dienen van de buitenkant als van de binnenkant herkenbaar te
zijn ;
•
de constructie moet in het zicht blijven en het dragen tot uiting brengen .

Stapeling
Het plan voor het projectgebied gaat uit van bruto oppervlakte van 5700m 2
voor het MCC. In het programma van eisen (2 .3.) is al gebleken dat er naar
schatting al 10500m 2 nodig is voor het complex. Dit betekent dat de zalen
over twee verdiepingen moet worden verdeeld en dus dat de zalen boven
elkaar moeten komen. In combinatie met de gestelde doelstellingen zorgt dit
voor een extra uitdaging. Hoe kunnen de zalen los van elkaar worden
gehouden , zowel horizontaal als verticaal, waarbij gelijktijdig het dragen van
de constructie tot uiting wordt gebracht?
Parkeerkelder
Het feit dat het MCC op een parkeerkelder wordt gebouwd, beperkt de
mogelijkheden van de constructie. Hoewel het ontwerp van de parkeerkelder
buiten het afstuderen valt, is het wel nodig om een idee te hebben hoe de
structuur van de kelder zal· zijn . Een parkeerkelder bestaat uit parkeerstroken
en een rijbaan. De constructie staat tussen de parkeerstroken . In dit geval
wordt de parkeerkelder opgebouwd uit betonnen kolommen en liggers waarop
de vloer geplaatst wordt. Tussen de kolommen komen dan de parkeervakken

5.2.1. Het concept
De mensen gaan naar de bioscoop om even hun dagelijkse beslommeringen
te vergeten en helemaal op te gaan in de film. Of het nu om een comedy,
drama, thriller, sciencefiction of actiefilm gaat, ze stappen in een andere
wereld en laten de echte wereld buiten de filmzaal. Binnen dit gegeven is
gezocht naar een concept dat het maken van ontwerpbeslissingen
eenvoudiger maakt en dat op verschillende niveaus van toepassing kan zijn .
Om in de filmwereld te kunnen betreden , moet er een grens zijn tussen de
echte wereld en de filmwereld . Deze grens is bioscoopzaaL De muren van de
zaal houdt de echte wereld buiten, terwijl het tegelijkertijd de filmwereld
binnen houdt. Dit is zeer duidelijke en harde grens. Het is ook mogelijk om
een overgang te laten plaats vinden. Een geleidelijke, zachte verande r-i ng van
omgeving . Er is gekozen om hiermee te spelen, om met het begrip
overgangen en contrast een ontwerp te maken .

Figuur 13: Een duidelijk contrast of een geleidelijke overgang.
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Dit concept beperkt zich niet alleen tot de overgang van de kunstmatige
filmwereld en de echte wereld, maar kan worden toegepast tot de overgang
van binnen naar buiten. Hetzelfde geldt ook voor de constructie. Een duidelijk
contrast tussen de dragende delen , de constructie, en datgene wat wordt
gedraagd geeft ook veel duidelijkheid over de krachtsoverdracht in een
constructie. Hiermee kan al direct worden voldaan aan één van de
doelstellingen: het tot uiting brengen van het dragen.

5.2.2. Uitwerking van het concept
Bioscoopbezoeker

complex door. Eenmaal in de foyer worden de bioscoopbezoekers met
roltrappen naar hun verdieping gebracht. Om de zalen te betreden moeten ze
door het atrium over een loopbrug. Hiermee worden ze van de realiteit naar
de fictieve realiteit van de filmindustrie gebracht. De loopbrug is een overgang
en het verbindend element tussen de twee werelden . Wanneer de film is
afgelopen, wordt de zaal voor een gedeelte verlicht, waarna het scherm zich
opent en de bezoekers door het scherm naar buiten moeten . De stap door het
doek brengt hun echter niet in de film, maar terug in de realiteit. De bezoekers
staan nu buiten . Door de open gevelpanelen zijn ze nu blootgesteld aan de
temperatuur, de zon , het geluid , de geur en de wind van de omgeving. De
auto's die onder hen passeren zal dit gevoel van buiten alleen nog maar meer
versterken. Op de metalen traptreden en vloerdelen moet ze op eigen kracht
hun weg zien te vinden naar de uitgang beneden . De luxe en comfort die ze in
de foyer hadden is nu helemaal ontnomen. Eenmaal door het scherm en in
het achtergebied worden de mensen naar de gevel geleid waar ze een keuze
moeten maken welke trap ze naar beneden pakken . De keuze heeft invloed
op de route die ze moeten afleggen om naar de uitgang te komen . Een gevolg
van een keuze die ze maken, net als in de werkelijkheid . Een groep kan op
die manier worden gesplitst. Ze komen elkaar onderweg naar de uitgang wel
tegen en kunnen elkaar wel horen , maar kunnen elkaar niet bereiken . Pas bij
de uitgang kunnen ze worden herenigd .
De congresdeelnemer maakt dit dramatische exit niet mee. Zij verlaten de
zaal op dezelfde manier als ze zijn binnengekomen .

Figuur 14: Door het scherm naar buiten.

Voor de bioscoopbezoekers geldt eerst een geleidelijke overgang van de
echte wereld naar de filmwereld. Wanneer de film is afgelopen worden zij
geconfronteerd met een harde overgang terug naar de realiteit.
De geleidelijke overgang wordt gerealiseerd doordat de gevel van het
complex transparant is. De overgang van buiten naar binnen moet zo min
mogelijk aanwezig zijn. De regels en stijlen van de gevel moeten dan ook zo
dun mogelijk zijn . Op de beganegrond heeft de vloer dezelfde betegeling als
de doorgang en een gedeelte van het voorplein . Zo loopt het plein onder het

Dragen en gedraagd worden
Door een duidelijk onderscheid te maken tussen datgene wat gedraagd wordt
en de drager, wordt inzicht gegeven over de krachtsoverdracht. Om dit
onderscheid te kunnen maken worden verschillende kleuren en materialen
gebruikt. In het geval van de constructie van het middengebied bestaat de
drager uit lichtgrij4e stalen elementen . De drager is een ruimtelijk systeem van
kolommen , liggers en diagonalen waarop de zalen staan. De bioscoopzalen
zijn afgewerkt met donkergrijze tegels. Het verschil tussen donker en licht is
opvallend, maar ook het materiaal zorgt voor een contrast. Het lichte en
slanke van de staalconstructie met het massieve en zware uiterlijk van de zaal
zorgt voor een bepaalde spanning .
Door elementen te stapelen wordt het dragen het eenvoudigst zichtbaar
gemaakt. Dit thema van stapelen of het plaatsen van de drager onder dat wat
wordt ondersteund, komt in het gebouw terug. De betonnen vloerdelen liggen
op de stalen liggers en steken een beetje uit. De traptreden liggen op de
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trapbomen in plaats van ertussen . Ook de functieblokken staan op de
constructie. Trappen en roltrappen worden door schoren ondersteund . Het is
een motief dat steeds terugkomt waardoor een eenheid in het gebouw
ontstaat. Ook in de constructie van het middengebied is deze opbouw te zien .
De ligger wordt ondersteund door de onderste kolom en de volgende kolom
wordt op de ligger geplaatst.

5.3. Het architectonisch ontwerp
Het complex wordt aan de buitenkant gekenmerkt door transparante
gevelpanelen van 2,7x1 ,08m. De panelen zorgen voor een regelmatig patroon
en geven een rustig gevelbeeld . Van buiten is zichtbaar wat zich in het
gebouw afspeelt. Vooral in de avond licht het hele gebouw op en geeft het
een spannend lichtspel af aan de omgeving . De ingang wordt gemarkeerd
door een luifel op de hoek van het gebouw liggend aan het grote autovrije
plein. De luifel is voorzien van lichtreclame, een referentie naar de oude
bioscopen van vroeger.

Figuur 15: De buitenkant van de megabioscoop met de ingang.

Van binnen kan het gebouw worden gekenmerkt door drie verschillende
gebieden : het vaargebied, het middengebied en het achtergebied. Het vooren achtergebied zijn verkeersgebieden die worden gebruikt om naar het
middengebied te komen of deze te verlaten . Het middengebied is het
verblijfsgebied van het gebouw. Hier liggen de zalen, de beursvloeren en
andere ondersteunende functies zoals wc's, verkooppunten en opslag. Het
gebouw heeft duidelijk een kop (as A Um C) . Deze heeft een andere indeling
dan de rest van het gebouw (as CUm H). In de kop van het gebouw ligt op de
beganegrond de entree. Daarboven een gedeelte van de foyer van het
congres met de hoofdzaal daar boven . Boven de hoofdzaalligt de grootste
beursvloer met op de volgende verdieping een blok met een drietal
vergaderruimtes, regieruimte , wc's en installaties. De kop heeft uitzicht op het
autovrije plein .
Vanaf het grote plein komt men eerst in de entree. De ruimte wordt begrensd
door twee blokken. De eerste bevat op de beganegrond ruimtes voor het
personeel en management. Op de eerste verdieping ligt een restaurant voor
mensen die lekker wat willen eten of een film/dinerarrangement hebben
geboekt. Voor het blok ligt een balie voor het kopen van de filmtickets of het
verkrijgen van informatie. Het tweede blok bevat op de beganegrond een

Figuur 16: De entree.
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foodcorner. Daarboven liggen nog meer ruimte voor de directie en bewaking.
Tussen de twee blokken loopt een roltrap die toegang geeft tot de eerste
verdieping vanwaar ze naar het restaurant kunnen of naar de ingang van het
congres/expositiegedeelte. Bioscoopbezoekers krijgen op de beganegrond,
via een controlepunt toegang tot de foyer met een atrium.
De foyer met atrium is het middelpunt van het gebouw. Dit is de centrale
ruimte waar de bioscoopbezoekers en congresdeelnemers om- en doorheen
moeten om de zalen te kunnen bereiken . Het atrium verbindt en scheidt het
voorgebied (verkeerszone) met het middengebied (verblijfszone). Om het
middengebied te bereiken, moeten de mensen over loopbruggen door het
atrium heen lopen. Het beeld van het atrium wordt bepaald door de
loopbruggen die door het atrium heen schieten, de afwisseling van de plaats
en grootte van de zalen en de aanwezigheid van roltrappen die de mensen
naar de juiste verdieping brengt.
Het achtergebied wordt gekenmerkt door een labyrint van stalen trappen. Op
eigen kracht moeten bioscoopbezoekers een weg vinden naar de uitgang
beneden. Het achtergebied is alleen toegankelijk voor de bioscoopbezoekers
die al de hele filmbelevenis al achter de rug hebben en op deze manier terug
worden gezet in de echte wereld. Het heeft een heel andere karakter dan het
gezellige en luxe foyer; het heeft een koude en kille uitstraling. Dit is bedoeld
om het contrast met binnen te vergroten, want de mensen moeten het idee
krijgen dat ze buiten staan. Dit wordt verder versterkt door gevelpanelen die
niet van glas en dus dicht zijn, maar van panelen van puntgaas die open zijn.
De gevel bied geen volledige bescherming meer voor het achtergebied van de
weersinvloeden, maar laat deze gedeeltelijk door. Wind, temperatuur, geluid
en geuren van de omgeving dringen door tot het achtergebied .

Figuur 17: Dwarsdoorsnede met de drie gebieden.

Scheiding
Om de twee verschillende bezoekers van het gebouw niet door elkaar heen te
laten lopen, worden ze al snel van elkaar gescheiden. Na de gezamenlijke
entree moet de congresdeelnemer met de roltrap naar boven, waar de
bioscoopbezoeker nog eerst op de beganegrond blijft. De congresdeelnemer
wordt op de eerste verdieping gecontroleerd op de inschrijving in een aparte
ruimte, waar ze ook hun jassen kunnen ophangen. Daarna brengt een andere
roltrap hun naar de tweede verdieping en komen ze terecht in de foyer van
het congresgedeelte. De bioscoopbezoekers moeten eerst hun kaarten laten
controleren op de beganegrond waarna ze ook in de foyer terechtkomen .
Figuur 18: Het atrium vanaf beganeg rond.
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Er is tijdens het ontwerp getracht om beide functies gelijktijdig te kunnen laten
plaats vinden zonder dat de twee met behulp van een afzetting wordt
gescheiden. De oplossing hiervoor zit in de vorm van de bioscoopzaaL
Doordat het scherm zo laag mogelijk moest worden geplaatst, de bioscoop
bezoekers moeten immers door het scherm heen lopen, was het noodzakelijk
om het tribunegedeelte schuin uit te voeren. Zo kon gegarandeerd worden dat
elke zitplek een optimale zicht heeft op het scherm . Dit in combinatie met het
plaatsen van de zalen op de draagconstructie heeft ervoor gezorgd dat er veel
ruimte tussen de zalen is ontstaan . Deze ruimte kan dan worden opgedeeld in
verschillende niveaus die kan worden gebruikt voor het congres of voor de
bioscoop. Het verschil in niveau of het hoogteverschil is een natuurlijke
scheiding. De niveaus hebben steeds om en om een andere functie. Om van
het ene niveau naar het ander niveau te komen moet men door de ander
functie heen . Hier ontstaat dan ook een raakvlak en een beperkte interactie.
Ze kunnen elkaar wel zien en horen, maar kunnen niet eenvoudig van de ene
functie naar de andere. Op sommige punten was het wel noodzakelijk om een
fysieke scheiding tussen de twee te maken door middel van een glazen wand.
Figuur 19: Het voorgebied gezien vanaf een bioscoopverdieping.

In totaal zullen er zeven zalen zijn waar zowel een bioscoopvoorstelling kan
worden vertoond als ook een congres of presentatie kan worden gehouden.
De zalen kunnen in een korte termijn van een filmzaal naar een
conferentieruimte kan worden veranderd en andersom. Dit kan worden
gedaan door het trapgedeelte voor het scherm af te dekken met platen zodat
er een vlak podium ontstaat waar de spreker zijn verhaal kan doen. Hoewel
de zaal het gemeenschappelijke element is, naast het atrium en de entree,
wordt de zaal door beide groepen heel anders benaderd. Voor een
bioscoopbezoeker is het heel dramatisch. De oversteek van het voorgebied
naar de zaal door middel van een loopbrug wat door het atrium loopt heeft al
een bepaalde symboliek. De overgang van de realiteit naar de fictie. Als
hoogtepunt en afsluiting gaat de bezoeker na het einde van de film door
scherm naar buiten. Het is een lineaire gebeurtenis die begint van achter de
zaal naar het midden (naar de zitplaats) en van daar naar de voorkant en door
het doek naar buiten. De congresdeelnemer betreedt de zaal van de zijkant
en verlaat ook de zaal door diezelfde opening. Zo wordt ook het verschil in
gebruik van de zaal uitgedrukt door gebruik te maken van verschillende
richtingen : de bioscoop in de langsrichting van de zaal en het congres in de
dwarsrichting van de zaal.
Figuur 20: Het achtergebied met de vele trappen.

Het hele bezoek aan een bioscoop is een lineair verhaal wat eindigt aan het
einde van de film. Dit uit zich in de route die de bezoekers moeten afleggen .
Het congresgebeuren heeft een repeterend karakter; het in en uit lopen van
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de zalen om lezingen te kunnen bijwonen. Het gaat om de overdracht van
kennis die via lezingen in de zalen of op de beursvloer wordt overgedragen .
De deelnemers blijven in het gebouw en moeten "zoeken" naar informatie. De
stands staan niet meer dicht op elkaar in verschillende rijen , maar zijn
verspreid over een aantal locaties. Zo kunnen de deelnemers zich beter
oriênteren . De hele opzet van de verschillende locaties en de route is om de
kans op een ontmoeting met oude bekenden of oud-collega's te vergroten,
zodat het congres ook een ontmoetingsplaats wordt.

5.4. Programma van eisen
In het PvE staan de ruimtes die nodig zijn om de bioscoop en het congres te
laten functioneren . De opgegeven oppervlaktes zijn schattingen en minimale
bruto waarden .
Voor het functioneren van de bioscoop zijn de volgende ruimtes nodig:

•

•

•

•

Zalen : 12-14 stuks met 3500 stoelen
5.250 m 2
2
1.5 m per stoel is een goede aanname om in te schatten hoeveel bruto
oppervlakte nodig is voor een zaal. Adler [12] geeft als richtlijn 1,35 m2 .
De zalen zullen toegankelijk zijn voor mensen die minder valide zijn. De
zalen dienen te voldoen aan de eisen die de Nederlandse Vereniging van
Bioscoopexploitanten (NVB) stelt.
Projectieruimte, maximaal totaal
168m 2
Het NVB geeft voor een projectieruimte met twee projectoren een
minimale afmeting van 4 m breed , 3 m diep en 2.5 m hoog . Voor één
bioscoopzaal is 12m 2 nodig . Maximaal zijn er 14 zalen .
Regieruimte
25 m 2
Er is gekozen voor één centrale ruimte. Van hieruit kan de filmoperator
alle filmzalen in de gaten houden . De server voor de digitale films staat in
deze ruimte en de films worden van hier gestart.
Entreelfoyer
2835 m 2
Door de spreiding in begintijden en het feit dat er nooit een hogere
bezettingsgraad word gehaald dan 85% kan het aantal bezoeker
waarvoor het foyer wordt ontworpen worden gereduceerd met 40%. Dit
betekend dat er een foyer moet worden ontworpen voor 2100 mens

Figuur 21 : Het atrium vanuit een congresverdieping.

Met een gemiddelde gebruiksoppervlakte van 1,35 m2 komt dit neer op
2835 m2 .

•

Kassa 's/infobalie, in totaal
100 m 2
Er worden 4 kassa's/infobalie geplaatst bij de entree. Per balie wordt er
25 m2 uitgetrokken voor balie- en wachtruimte.

•

Verkooppunt snacks en dranken , in totaal
200m 2
Voor de bioscoop zullen twee verkooppunten aanwezig zijn . Ervan
uitgaande dat de bioscoop uit twee verdiepingen bestaat, voor elke
verdieping één verkooppunt. Het oppervlakte houdt rekening met opslag,
koeling, bereiding en verkoop (exclusief wachtruimte).

•

Sanitaire voorzieningen
130 m 2
Rekeninghoudend met maximaal2100 personen en een verhouding van
50% man en 50% vrouw zijn volgens Neufert [13] 3-2 tabel V de volgende
voorzieningen nodig :
Voor de heren :
3 wc's, 14 urinoirs en 6 wasbakken nodig .
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Voor de dames:
28 wc's en 5 wasbakken.

•

Entree
75m 2
Er moet een ruimte zijn waar de deelnemers van het congres
gecontroleerd wordt op hun inschrijving . Niet iedereen zal tegelijkertijd
naar het congres gaan, zodat er een spreiding ontstaat. Voor de controle
wordt uitgaan dat er hooguit 50 man staan te wachten . Voor het wachten
wordt uitgegaan van 1,5 m2 per persoon.

•

Zalen
De zalen van de bioscoop moeten ook geschikt zijn voor congressen,
lezingen en presentaties.

•

Vergaderruimtes
150 m 2
Er moeten minimaal drie vergaderruimtes aanwezig zijn van verschillende
groottes .

•

Beurs- of expositievloer
1200 m2
2
Voor beurzen wordt uitgegaan van 20 m per stand. In totaal moeten er 60
stands een plaats zien te vinden . Voor exposities wordt de vrijgekomen
plaatst gebruikt nadat de stands zijn afgebouwd.

•

Opslagruimte
100 m 2
De stands die afgebouwd zijn moeten ergens worden opgeslagen.
Doordat de afgebouwde stands stapelbaar zijn, kunnen dez-e redelijk
compact worden opgeslagen

•

Sanitaire voorzieningen
70 m 2
Uitgaande van een verhouding van 50-50 man en vrouw en 3-2 tabel V
van Neufert [13] zijn er voor de heren :
2 wc's, 7 uninoirs en 3 wasbakken nodig.

Ook zijn er 3 invalide wc's aanwezig .

•

Personeelsruimtes
Administratieruimte
Manager kantoor
Vergaderruimte
Kleedruimte

wc
Pauzeerruimte
Opslag

•

•

•

215m 2
70m 2
16m 2
40m 2
30m 2
4 m2
30m 2
25m 2

Ondersteunende horeca
255 m 2
Er wordt gedacht aan twee ondersteunende horeca gelegenheden . Één is
een cafetaria-achtig gebeuren met plaats voor ongeveer 40 zitplaatsen.
De andere is een restaurant waar men uitgebreid kan gaan dineren. Er
wordt gedacht aan een restaurant voor 80 personen. Een arrangement
met dineren en film is mogelijk voor een heerlijk avondje uit. Beide zijn
openbaar, waardoor ze voor een breder publiek toegankelijk zijn . Om in te
schatten hoeveel plaats nodig is wordt uitgegaan van 1,5 m2 per persoon
met een toeslag van 25% voor de cafetaria en 50% voor het restaurant
voor de benodigde ruimte voor de keuken .
Opbergruimte
50 m2
Er moet voldoende opbergruimte aanwezig zijn voor schoonmaakspullen,
verbruiksartikelen en reclamemateriaal. Voor elke verdieping wordt
uitgegaan van 25 m2 bergruimte.
Installatieruimtes
420m 2
In het ontwerp wordt er rekening gehouden met ruimte voor de installaties
voor de luchtbehandeling. Leidingverloop valt buiten het kader van het
afstuderen. Uitgaande van 3000 personen en een luchtverversing van 50
m3 per uur per persoon [14] moet er 42m 3 lucht per seconde worden
ververst. Uitgaande van een vloeroppervlakte van 8 m2 per m3 /s [14] is er
totaal 336 m2 aan technische ruimte nodig voor luchtbehandeling . Er
wordt 25% meer gerekend voor andere installaties.

Voor de dames:
14 wc's en 8 wasbakken .
Verder zijn er 2 ruimtes voor minder valide mensen .
Volgens het programma van eisen is de totale benodigde vloeroppervlakte
gelijk aan 11243 m2 . Dit is iets meer dan de globale schatting van 10500 m2
die in 2.3. werd gegeven.

Voor het congres wordt uitgegaan van maximaal 1000 deelnemers.
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5.5. Ontwerp aspecten
Naast de eisen die voortvloeien uit de opdracht en het programma van eisen,
zijn er ook een aantal aspecten die invloed :hebben gehad op het ontwerp. In
de onderstaande paragrafen worden een aantal van deze aspecten toegelicht.

Om de parkeerkelder zo optimaal, overzichtelijk en efficiënt mogelijk in te
delen is het een noodzaak de indeling zo eenvoudig mogelijk te maken met
rechte rijbanen en een duidelijke structuur van rijbaan en parkeervakken.
Omdat in dit stadium het ontwerp voor de parkeerkelder niet bekend is, wordt
er een voorstel gedaan. Het gaat om een globaal voorstel waarin een
uitspraak wordt gedaan over de richting van de rijbaan en de parkeervakken,
de onderlinge afstand tussen de parkeerstroken en de constructie.

5.5.1. Parkeerkelder
___ 'Sl_

De ontsluiting gebeurt via de Kloosterweg. Er wordt ervan uitgegaan dat
parkeerstroken loodrecht op de Kloosterweg staan. Zo ontstaat een strook
voor de constructie die ook loodrecht op de Kloosterweg staat. De onderlinge
afstand van die strook is afhankelijk van de lengte van het parkeervak en de
breedte van de rijbaan. Voor de rijbaan wordt uit gegaan dat deze in twee
richtingen wordt gebruikt. Het parkeervak staat onder een hoek van 90 graden
met de rijbaan. De norm geeft voor deze opstelling een minimale diepte voor
de parkeerstrook van 4,80 m. Bij een parkeervakbreedte van 2,35 m geeft de
norm een rijstrookbreedte van 6,00 m. De minimale onderlinge afstand tussen
de parkeerstroken bedraagt dan 15,6 m. Om ook rekeningen te houden met
de dikte van de constructie wordt deze vergroot tot 16,2 m.
Om overzicht te creëren bestaat de constructie van de kelder uit betonnen
kolommen en liggers met prefab vloerdelen. De kolommen zorgt voor een
doorkijk en hierdoor ontstaat een ruimtelijk effect. De kolommen liggen 5,4 m
of 8,1 m van elkaar. Tussen de kolommen (16,2 m) overspant een betonnen
ligger. Daarop komt een kanaalplaatvloer die maximaal 8,1 m overspant.

Figuur 22: Voorstel voor een parkeerstrook.

5.5.2. Scheiden van het megabioscoopgedeelte en
het congresgedeelte

De parkeerkelder valt buiten het kader van het afstuderen en wordt daarom
niet uitgewerkt. Maar doordat het complex er boven op wordt gebouwd is het
wel noodzakelijk dat er rekening wordt gehouden met de ligging van de
constructie afkomstig van het complex die door de parkeerkelder moet gaan.

Één van de eerste problemen van het ontwerp is het scheiden van de
bioscoop met het congres. Hoewel ze alle twee gebruik maken van de
bioscoopzalen, zijn het wel twee aparte stromingen in het gebouw. Deze twee
stromingen moeten van elkaar worden gescheiden. Daarnaast hebben beide
functies hebben bepaalde ruimtes nodig om te kunnen functioneren.

De parkeerkelder beperkt de plaats van de constructie. Het beste is wanneer
de krachten van de bovenbouw rechtstreeks naar de fundering wordt geleid.
Deze moeten door de parkeerkelder worden gevoerd. Hierbij is het niet
wenselijk dat kolommen of wanden midden in een rijbaan of parkeervak
komen. Het beste is dat de constructie tussen de parkeerstroken ligt.

Een bioscoop heeft een foyer nodig waar de mensen kunnen wachten en hun
snoep en drinken halen. De verschillende filmattributen, posters en
gameconsoles brengen de bezoekers alvast in de filmstemming, als ze dat
nog niet waren. En ze worden op de hoogte gehouden van de films die
binnenkort in de bioscoop te bewonderen zijn.
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de zaal binnenkomen en hebben ze hun eigenverdieping met de bijbehorende
ruimte. Bioscoopbezoekers komen via de achterkant de zaal binnen, terwijl de
congresdeelnemers via de zijkant de zalen betreden. Beide gebruikers
hebben op deze manier ook een andere indruk van de zaal op het moment
dat ze de zaal betreden. Een bioscoopbezoeker komt achter in de zaal binnen
en kijkt van boven naar beneden de zaal in. Een congresdeelnemer zal via de
zijkant voor in de zaal komen en tegen de tribune op kijken.
De oplossing voor het scheiden van de twee functies en de bijbehorende
ruimtes is dus dat elke functie op een eigen verdieping plaatsvindt. Hierdoor
hoeven er bijna geen scheidingswanden of afscheidingen worden gebruikt,
maar gebeurt de scheiding op natuurlijke wijze.
De zalen zijn over een aantal verdiepingen verspreid en één zaal is ongeveer
twee verdiepingen hoog. Deze verdiepingen zijn gerelateerd aan de vloeren
van de galerij in de foyer. Het gebouw bestaat naast de beganegrond uit 3
bioscoopverdiepingen en 2 verdiepingen voor het congres. De verschillende
verdiepingen worden afwisselend boven elkaar geplaatst. Deze verdiepingen
worden door middel van roltrappen in de galerij met elkaar verbonden.

Figuur 23: Organisatie van het gebouw. Met blauw is route van een bioscoopbezoeker
weergegeven, met rood die van een congresdeel nemer.

Een congres heeft vooral ruimte nodig. Ruimte voor een presentatie, een
expositie, een vergadering of voor een kopje koffie. Ruimte om met andere
mensen te praten. De grootte van een congres zal altijd verschillen dus de
benodigde ruimte verschilt per gebeurtenis als ook het aantal zalen.
De oplossing voor het scheiden van de twee kan gevonden worden in de
vorm van de zaal. De zaal heeft een schuin oplopende gedeelte wat
veroorzaakt wordt door de tribune. Hierdoor ligt het achterste gedeelte van de
zaal hoger dan het voorste. Door gebruik te maken van dit niveauverschil
kunnen de bioscoopbezoeker en de congresdeelnemer op verschillende wijze

Loopbruggen verbinden het voorgebied met de zalen. Voor de
bioscoopbezoekers lopen ze direct van het voorgebied naar de achterkant
van de zaal. Voor de congresdeelnemers zijn er twee mogelijkheden. Een
congresverdieping bestaat uit twee niveaus. Het eerste niveau staat ter
hoogte van de bovenkant van de zalen. Loopbruggen verbinden de galerij met
de bovenkant van de zalen. De oppervlakte van de bovenkant van de zaal
kan worden gebruikt als beursvloer of expositieruimte. Vanhier kunnen de
congresdeelnemers naar het tweede niveau, ter hoogte van de onderkant van
de zalen. Deze wordt bereikt door gebruik te maken van trappen. Dit tweede
niveau kan ook direct worden benaderd door gebruik te maken van de
hellingbanen die de galerij met het tweede congresniveau verbindt. Vanuit dit
tweede niveau kunnen de congresdeelnemers via de zijkant de zalen
betreden.

5.5.3. Bioscoopzaal
Voor de inrichting van een bioscoopzaal gelden normen. Deze staan gegeven
op de website van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten
(NVB).
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De projectiecabine is zeer belangrijk in een bioscoop. Om een optimaal beeld
te krijgen moet deze zo recht mogelijk tegenover het scherm worden
geplaatst. Dit wordt gedaan door ervoor te zorgen dat het beeld zo horizontaal
mogelijk wordt geprojecteerd . De hoek die de optische as maakt met de
horizontale lijn mag niet groter zijn 10 graden , omdat er dan een te sterke
vertekening van het beeld optreedt. Er moet worden gezorgd dat de
lichtbundel minsten twee meter boven de zaalvloer bevindt en 30 centimeter
onder het plafond .

Figuur 24: Doorsnede van een zaal en onder de bepaling van het vloerverloop.

In een bioscoop moet worden gestreefd naar een zo groot mogelijk beeld . De
norm is dat de maximale beeldbreedte gelijk is aan de helft van de zaallengte.
Het minimum is gelijk aan één derde van de zaallengte. Er moet bedacht
worden op het feit dat er verschillende projectieformaten mogelijk zijn voor
een film. Steeds meer worden films geprojecteerd in Cinemascope (1 :2,35),
maar er worden ook films in de normale wide-screen ( 1: 1,75) geprojecteerd .
Om dit mogelijk te maken wordt het scherm voorzien van een masking
installatie. Deze zorgt ervoor dat door het afdekken van het scherm met een
zwart doek, de beeldverhouding kan worden aangepast.

De externe breedte van de hoofdzaal bedraagt 19,35 m, deze is groter dan de
stramienmaat van 16,2 m. Dit betekent dat er een constructie moest worden
bedacht om het ontbreken van de kolommen ter plaatse van de hoofdzaal te
compenseren. Voor de grootste resterende zalen met een zitcapaciteit van
231 plaatsen is de maximale uitwendige breedte gelijk gesteld aan 13,8 m. Dit
is de maximale breedte die een zaal kan hebben zodat deze tussen de
kolommen (met een breedte van 0,90 m) past met 0,75 m ruimte tussen de
zaal en de kolom. Deze ruimte is nodig om tijdens de bouw de zaal te kunnen
afwerken . Om het grootst mogelijk beeld te verkriJgen wordt gebruik gemaakt
van de resterende volle breedte van de zaal. Deze is na aftrek van de
wanden , constructie en installatie gelijk aan 11 m. De afstand tot de laatste
stoelrij bedraagt dan 22 m. Op die manier is de beeldbreedte gelijk aan de
helft van de maximale kijkafstand . De afstand tot de eerste rij wordt bepaald
door de kijkhoek met de bovenkant van het scherm. Deze hoek moet
minimaal 50 graden zijn. Hierdoor wordt vermoeidheid en pijn in de hals
voorkomen.
De bioscoopbezoekers moeten door het scherm naar buiten, maar er moet 2
meter afstand zitten tussen de onderkant van de lichtbundel en de zaalvloer.
Het scherm moet echter zo laag mogelijk worden geplaatst om het gevoel van
door het scherm te realiseren , maar niet te laag dat de bioscoopbezoekers
door het beeld kunnen lopen . Om dit op te lossen wordt het gedeelte voor het
scherm voorzien van een verhoging . Ter plaatse van de verhog ing is de
afstand tussen de vloer en de onderkant van de lichtbundel weliswaar kleiner
dan twee meter, maar de bioscoopbezoekers lopen normaal gesproken niet
op de verhoging, zodat ze gedurende de film niet door het beeld lopen . De
verhoging is in het midden voorzien van traptreden . Aan het einde van de film
lopen de bioscoopbezoekers de trap van de verhoging op en door het doek
naar buiten. Wanneer de zaal gebruikt wordt voor een lezing , dan worden de
traptreden bedekt met platen. Op die manier wordt de verhoging een podium,
waar de spreker zijn verhaal kan vertellen.
Doordat het scherm lager is geplaatst, moet het vloerverloop van de
tribunedeel steiler worden . Het vloerverloop moet zodanig zij.n dat een
toeschouwer over het hoofd van de voor hem zittende toeschouwer nog net
de onderkant van het scherm kan zien . De gemiddelde ooghoogte van een
zittende bezoeker is ongeveer 1,2 m. Voor het overzicht moet tussen de
zichtlijn van de voor zittende toeschouwer en de erachter zittende
toeschouwer ongeveer 15 cm tussen zitten . Als de afstand tussen de zitrijen
is bepaald kan met deze gegevens op grafische wijze het vloerverloop worden
bepaald . Voor de zaal is gekozen om de tribune als losse inbouw uit te voeren
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op een hellende vloer. Voor de opbouw van de tribune kan worden gekozen
voor een opbouw zoals de firma Lindner die voorstelt. Deze firma heeft
voldoende ervaring met het opbouwen van tribunes voor bioscopen en
congreszalen. Het voordeel van een dergelijke opbouw is dat de exploitant
nog in een laat stadium het stoelenplan kan veranderen om bijvoorbeeld meer
beenruimte te geven voor meer comfort of om de ruimte tussen te stoelen te
verkleinen voor een extra stoelenrij .
In totaal zijn er vier verschillende zalen . De grootste is de hoofdzaaL Deze
heeft een zitcapaciteit van 347 zitplaatsen waarvan 2 voor minder valide
mensen . De andere hebben een capaciteit van 230, 173 en de kleinste biedt
plaats aan 124 stoelen.
Naast de eisen voor de inrichting van een bioscoopzaal, geeft NVB ook
richtlijnen ten aanzien van akoestiek en brandveiligheid.

In het voorgebied lopen roltrappen die de mensen naar de andere verdieping
brengen . Om van het voorgebied naar het middengebied te kunnen, moeten
de mensen over de loopbruggen lopen. In het voorgebied heb je dus te
maken met roltrappen en loopbruggen die elkaar kunnen snijden of elkaar in
de weg staan. De afstand tussen beide gemeten in de hoogte moet op zijn
minst 2,1 m zijn.
In het achtergebied is een gelijke interactie tussen de uitgang van de
bioscoopzalen voor de bioscoopbezoekers en de aanwezige trappen. Voor de
bioscoopbezoekers is gekozen om de plaats van de uitgang voor elke zaal op
dezelfde plaats te houden, namelijk in het midden van de stramienmaat Op
die manier was het mogelijk om de trappen aan de achterkant op dezelfde
plaats aan te brengen en dat op die manier voldoende ruimte ontstaat tussen
de trappen onderling . Het verspringen van de zaal wordt opgevangen door de
ruimte tussen het scherm en de buitenkant van de zaal. Het pad ertussen zal
in de meeste gevallen schuin lopen .

5.5.4. Plaatsing van de "dozen"

Naast de beperkingen van de zalen door het voor- en achtergebied werden er
ook nog een aantal eisen gesteld aan de plaats van de "dozen". Deze zijn:
•
Naast en boven elkaar mogen niet dezelfde dozen staan . Zo ontstaat er in
het atrium een zeer gevarieerd beeld van "dozen in een stellingrek".
De bioscoopbezoeker moet, wanneer deze op een bioscoopverdieping is
•
aangekomen direct zicht hebben op een functieblok om daar hun drank
en snoep te kunnen kopen.
•
De zijwand van een zaal moet 0, 75 m van de kolom af staan . Deze ruimte
is nodig om de buitenkant van de zaal tijdens de bouw te kunnen
afwerken.
• Voor het congres moet er tussen de zalen voldoende ruimte zijn voor de
congresdeelnemers om de zalen te betreden. Ook is er ruimte nodig voor
een trap en een hellingbaan.

Figuur 25: Langsdoorsnede van het gebouw door de zalen.

Het grondoppervlak voor de bioscoop heeft een afmeting van ongeveer
115x48 m 2 . Er is ruimte voor 7 velden van 16,2 m waartussen elk één doos op
staat. Maximaal zouden er 14 zalen mogelijk zijn verdeeld over twee lagen .
Aangezien er al voor de entree met bijhorende functies al twee velden in
beslag neemt en dat de hoofdzaal ook al twee velden in beslag neemt, is
geconstateerd dat er een extra verdieping moet komen . Het gebouw bestaat
niet uit twee verdiepingen, maar uit drie. Zo kan de constructie die door het
wegvallen van de kolommen ter plaatse van de hoofdzaal noodzakelijk is,
worden geïntegreerd in het gebouw door middel van diagonalen en biedt het
complex voldoende ruimte voor 13 zalen met bijbehorende functieblokken. Dit

Om te voldoen aan de architectonische doelstelling wordt er een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen de constructie, de drager, en datgene dat wordt
gedraagd, de zalen en de functieblokken. Deze dozen worden als "losse"
elementen op de draagconstructie geplaatst. De plaatsing ervan lijkt
willekeurig, maar er is veel tijd aan besteed om die willekeurigheid te
realiseren. De plaatsing van de dozen hangt namelijk nauw samen met het
voorgebied en het achtergebied.
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zijn ruimtes, zoals wc, installatie, berging en verkooppunt die zijn gegroepeerd
tot een blok of doos. Door de aanwezigheid van de diagonalen was het niet
mogelijk om boven de hoofdzaal nog andere bioscoopzalen te plaatsen. Er is
gekozen om die ruimte te gebruiken voor vergaderruimte, regieruimte en
installatieruimte.

5.5.5. Voorgebied

Figuur 27: Langsdoorsnede door de trappen in het voorgebied. De gebieden die voor de
bioscoopbezoekers bereikbaar zijn, zijn met blauw weergegeven. De gebieden voor
congresdeelnemers met roze.

Figuur 26: Roltrapgegevens afkomstig van Hyundai.

Het voorgebied is een verkeerszone die ervoor zorgt dat de bezoekers op de
juiste verdieping. Vervolgens lopen ze naar het middengebied. Om van de
ene verdieping naar de andere te gaan wordt gebruik gemaakt van roltrappen.
De roltrappen zijn afkomstig van de fabrikant Hyundai. Zij geven aan dat een
helling van 30 graden het meest gangbare is voor een openbaar gebouw. De
hoogte van de verdiepingen wordt bepaald door de hoogte van de roltrap die
tussen een stramienmaat van 16,2 m kan worden geplaatst. De openingen
voor de roltrap zal in werkelijkheid kleiner zijn dan de 16,2 m, omdat er ook
nog ruimte nodig is voor de ondersteunende liggers. De opening zal 15,9 m
bedragen. Dit is gelijk aan de stramienmaat minus de breedte van een stalen
ligger, deze bedraagt 0,3 m. De hoogte die een roltrap kan overbruggen bij
een opening van 15,9 m haalt is gelijk aan 6,48 m. Deze hoogte is bepalend
voor de verdiepingshoogte van het gebouw. De verdiepingshoogte zal een
meervoud of een deel zijn van 6,48 m. De verdiepingshoogte van het
voorgebied bedraagt 6,48 m, die van het middengebied 12,96 men in het
achtergebied bedraagt deze 3,24 m, 6,48 m of 9, 72 m.
Voor de bioscoopbezoeker en de congresdeelnemer is geprobeerd om de
route zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te maken. De bioscoopbezoeker
wordt vanaf de beganegrond in het atrium met dubbele roltrappen naar de
eerste en tweede bioscoopverdieping gebracht. Om van de tweede
bioscoopverdieping naar de derde te gaan moeten de bezoekers de volgende
roltrap nemen die 30 m verderop ligt, maar deze ligt direct in het zicht in het
verlengde van de route. Doordat de hoeveelheid mensen die naar de derde
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bioscoopverdieping gaan kleiner zal zijn dan naar de tweede, bestaat de
derde roltrap uit een enkele roltrap. De richting van de roltrap voor een
bioscoopbezoeker is naar boven toe. Er gaat geen roltrap naar beneden toe.
Om ervoor te zorgen dat de mensen toch nog naar beneden kunnen, zijn er
aan de gevelzijde trappen . De gedachte hierachter is dat bezoekers langzaam
naar de zalen worden gebracht door de roltrappen. Wanneer zij door welke
reden dan ook op de verkeerde verdieping bevinden, worden zij als het ware
gestraft door op eigen kracht naar beneden te lopen. De plaats van de trap is
zo gekozen dat deze altijd in de buurt ligt waar de roltrap een
bioscoopverdieping bereikt. Voor het congresgedeelte bestaan de roltrappen
uit dubbele roltrappen, alleen gaat er één naar boven en de ander naar
beneden . Zo hoeven de congresdeelnemers niet de trap gebruiken , alleen in
geval van nood . De trap brengt de bioscoopbezoeker langs elke verdieping ,
ook naar die van het congres. Om te voorkomen dat een bioscoopbezoeker
naar een congresverdieping gaat of een congresdeelnemer via de trap naar
de bioscoop, zijn de trappen op de congresverdieping afgesloten met glazen
deuren . Zo kan de trap alleen door de bioscoopbezoekers worden gebruikt. In
geval van een calamiteit kan de trap gebruikt worden als een noodtrap. Bij de
roltrappen zijn glazen wanden geplaatst om de twee van elkaar te scheiden.

kunnen begeven . De bezoekers worden door het scherm naar buiten
gebracht. Zij moeten dan een keuze maken welke trap zij naar beneden
pakken . De keuze heeft invloed op de route die zij gaan nemen. Voor elke
bioscoopzaal zijn twee routes mogelijk. Om dit te realiseren kan men in het
achtergebied van een bioscoopverdieping naar twee niveaus. Die niveaus kan
men bereiken door de trap aan de gevelkant te gebruiken. Wanneer de
mensen een keuze hebben gemaakt, worden ze naar het midden van het
achtergebied geleid waar ze dan de trappen aan de zaalkant moeten
gebruiken om beneden te komen. Dit geldt alleen voor de tweede en derde
bioscooplaag. Voor de eerste laag kunnen de mensen kiezen tussen een trap
aan de gevelzijde die omlaag of omhoog gaat.
De uitdaging voor het achtergebied was dat voor alle bioscoopzalen trappen
nodig waren . In eerste instantie werd uitgegaan dat de uitgangen van de
bioscoopzalen en dus ook de trappen in het midden van de zaal zouden
worden geplaatst. Doordat de zalen verschillende groottes hebben en dat
I
I
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Figuur 29 : Doordat de trappen aan de gevelkant op dezelfde plaats liggen en de plaatsing
van de zalen verschillend is, zal het gedeelte tussen het scherm en de buitenkant van de
zaal schuin worden uitgevoerd.

:

Figuur 28: Langsdoorsnede van het achtergebied. De twee mogelijke routes zijn met groen
en blauw weergegeven.

Het achtergebied is net als het voorgebied een verkeerszone; het zorgt ervoor
dat de bioscoopbezoekers die net de film hebben gezien zich naar de uitgang

deze ook nog ten opzichte van elkaar verspringen, was er in vele gevallen niet
genoeg ruimte tussen de trappen . Sommige trappen zouden elkaar zelf in de
weg staan of elkaar snijden. De trappen moesten zo worden gepositioneerd
zodat er voldoende hoofdruimte was om de mensen onder de trappen te laten
lopen. Om dit op te lossen is gekozen om de trap niet in het midden van de
zaal te houden, maar in het midden van de stramienmaat Zo is de plaats van
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de trap ten opzichte van de constructie overal hetzelfde wat betekent dat er
minder afwijkingen en fouten kunnen ontstaan tijdens de bouwfase. Het
gevolg is wel dat de trap en de uitgang niet meer in het midden van de zaal en
ook niet meer in het midden van het scherm staat. Uit architectonisch oogpunt
was het niet gewenst om de opening van het scherm te verschuiven, deze
moet in het midden blijven. Deze afwijking wordt uiteindelijk opgevangen door
het gangetje tussen de opening van het scherm en de uitgang van de zaal
schuin uit te voeren.
Voor de trap aan de zaalzijde, de trap die de bezoekers naar beneden brengt,
moest worden opgelet dat er altijd voldoende ruimte zou zijn tussen de trap en
de uitgang van de zaal.

5.5.7. Gevel
De gevel is een schil die om het gebouw loopt. Deze moet zo transparant
mogelijk zijn om de overgang van buiten naar binnen zo minimaal mogelijk te
laten verlopen, vandaar dat er gekozen is voor glazen panelen voor de oost-,
noord- en zuidgeveL De westgevel bestaat ook uit panelen, maar niet van
glas, maar van puntgaas. Zo ontstaat een paneel waardoor de mensen niet
alleen naar buiten kunnen kijken, maar die ook open is. De afmeting ervan
bedraagt 2,69x1 ,07 m. Deze zijn bevestigd op een zelfdragend systeem van
stijlen en regels, afkomstig van het bedrijf Janssen-Viss. Het zelfdragend wil
zeggen dat de stijlen alleen het gewicht van de gevel draagt. De details zijn
ook zo ontworpen dat dit het geval is en dat het duidelijk dat de gevel alleen
zijn eigen gewicht draagt en niks anders. De trap in het voorgebied wordt dan
ook ondersteund door schoren en niet door de gevel. Het was wel
noodzakelijk dat de gevelstijlen werden versterkt met H-profielen .

Figuur 30: De kopgevelligger is met groen geaccentueerd.

De verticale belasting van de gevel wordt door de H-profielen opgevangen .
Voor de horizontale belasting was het nodig om de gevel door middel van
koppelstaven te verbinden met de achterliggende constructie. Voor het vooren achtergebied was het eenvoudig om de koppelstaven aan de vloeren te
bevestigen . Voor de kopgevels echter was er in eerste instantie geen vloer
aanwezig . In een later stadium is besloten om de kopgevels te voorzien van
een stalenvloer. Deze bestaat uit een horizontaal geplaatste vakwerk die door
schoren wordt ondersteund. De redenen waren :
•
Het verbinden van de drie gebieden, zodat de vloer kan worden gebruikt
als vluchtroute.
Het omsluiten van het middengebied, zodat er een ring van loopvloeren
•
om het middengebied ontstaat.
•
Het benadrukken van de typische zaalvorm in de gevel.
De vloer dient als aangrijpingspunt voor de gevel om de horizontale
•
belasting af te dragen naar de achterliggende constructie.

5.5.8. Oe constructie
Voor dit project is gekozen voor een draagsysteem van staal in combinatie
met kanaalplaatvloeren . Het complex wordt gebouwd op een parkeerkelder en
moest daarom zo licht mogelijk worden uitgevoerd. De mogelijkheid om de
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constructie uit te voeren in beton werd in een vroeg stadium afgewezen.
Indien het systeem uit betonnen kolommen en liggers zou bestaan , dan
zouden de liggers te grote afmeting.en hebben gehad . Een andere variant van
schijven werd afgekeurd omdat er niet voldoende contrast met de zalen zou
ontstaan. Met staal kan een lichte en slanke constructie worden gecreëerd die
mooi in contrast staat met de zware en massieve zalen .

is dat zij de mogelijkheid bieden om door het lijf leidingen door te voeren. Zo
kan direct onder de raatligger het plafond worden geplaatst, zoals dit in de
zalen gedaan is. Ook kunnen de raten gebruikt worden voor het aan- en
afvoeren van lucht. Een nadeel van deze liggers is dat ze kipgevoelig zijn. Er
moet aandacht worden besteed aan de kipstabiliteit van de liggers. Dit wordt
opgevangen door deuvels op de ligger te plaatsen en deze met de betonnen
druklaag samen met de vloerdelen te laten samenwerken .

5.6. Functionele aspecten
5.6.1. Benadering van het gebouw

Figuur 31: De verbinding tussen ligger en kolom van het raamwerk op de assen 3, 4 en 5.

De constructie is de drager van het complex. Het dragen en de
krachtswerking moet in de constructie af te lezen zijn . Om het dragen tot
uiting te brengen worden de onderdelen zo veel mogelijk gestapeld . De ligger
van het middengebied ligt op de kolom . En de kolom van de volgende
verdieping ligt dan weer op de ligger. Betonnen vloerdelen worden op de
stalen liggers geplaatst en houten traptreden ligger op de trapboom. Om de
krachtswerking zichtbaar te maken en ook duidelijk te maken dat de
constructie van staal is gemaakt, zijn de elementen waar onder andere een
moment heerst uitgevoerd in H of I-profielen. Deze doorsnede, met de dunne
flens is kenmerkend voor het materiaal staal. Daar waar de elementen alleen
op een normaalkracht worden belast bestaan ze uit buisprofielen . Deze
doorsnede is niet alleen voor staal voorbehouden , maar het maakt wel
duidelijk dat er geen moment in optreedt.
Naast het gebruik van gelaste dichte plaatliggers met een H-profiel, wordt ook
veelvuldig gebruik gemaakt van raatliggers. Het grote voordeel van raatliggers

De hoofdingang en de ingang van het personeelligt aan het grote plein. De
mensen kunnen het complex op verschillende manieren benaderen. Met de
mensen wordt niet alleen de bezoekers van de bioscoop en het congres
bedoeld, maar ook het personeel. Zij kunnen met de (brom)fiets, de auto of
met het openbaarvervoer naar het complex komen (zie figuur 7) .
1. Fiets. Het projectgebied is door de centrale ligging en de vele
verbindingswegen voor langzaam verkeer eenvoudig te bereiken . Vanuit
het noorden is het gebied via Aurora te bereiken . Vanuit het zuiden leiden
verschillende paden naar het gebied. Aan het grote plein wordt in de buurt
van Aurora een stallingruimte gerealiseerd . Na het stallen van de rijwielen
hebben de mensen zicht op de hoofdingang en kunnen zo het complex
betreden.
2. Auto. Voor de mensen die met de auto komen , moet er onderscheid
worden gemaakt tussen de mensen die zelf de auto besturen en mensen
die met de auto gebracht worden. Mensen die zelf een auto besturen
moeten hun auto parkeren . Onder het gebied is een parkeergarage en
biedt plaats voor ruim 600 auto's. De garage is via de Kloosterweg
bereikbaar. Wanneer de mensen een plek hebben gevonden, dan kunnen
ze via een stijgpunt naar het pleinniveau gaan , waar ze dan via de
hoofdingang het gebouw kunnen betreden . Indien de parkeergarage
onder het gebied al vol is dan worden de bestuurders met een
elektronisch wegbewijzeringsysteem naar ander parkeergarage geleid.
Van daaruit worden de mensen met borden de weg naar het MCC
gewezen . De route zal hun in ieder geval naar het grote plein wijzen. Voor
de mensen die gebracht worden, denk vooral aan kinderen die van ver
moeten komen , zij kunnen aan het kleine plein aan de Sittarderweg
worden afgezet en later ook hier weer worden opgehaald.
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3.

Openbaar vervoer. Hoewel er ten noorden van het gebied bushaltes
aanwezig zijn, is het het meest eenvoudigste om door te reizen tot het
centraal station. Het station is het centraal punt van het openbaar vervoer
van Heerlen. Niet alleen de bussen komen hier samen , maar ook de
treinen vanuit Sittard, Maastricht en Aken . Het station ligt op loopafstand
van het projectgebied. De mensen worden dan met borden via het grote
plein naar het complex gewezen.

Voor leveranciers met grote vrachtwagens van het MCC en de GDV is er de
mogelijkheid om via het plein tussen de Praktijkschool, het MCC en GDV hun
lading te lossen. Het plein is voor hun alleen via de Sittarderweg te bereiken .
De leveranciers krijgen dan via een zijingang aan het atrium toegang tot het
gebouw. Bedrijven (klusbedrijven of installatie bedrijven of iets dergelijke) met
kleine busjes mogen op bepaalde tijden op het grote plein staan indien het
niet mogelijk is om hun auto aan het kleine plein te zetten . Om het karakter
van het autovrije plein te bewaren , is dit alleen in ui,tzonderlijke gevallen
toegestaan . Het plein is dan via Aurora te bereiken. Zij komen dan via zijkant
het gebouw binnen. Daar kunnen zij zich melden bij de administratie en
worden verder geholpen met het uitvoeren van hun taken.
Voor de mensen van het geldtransport is het vei ligste wanneer deze zo dicht
mogelijk bij het gebouw staan en zo dicht mogelijk bij het geld . Een zo korte
mogelijke route verkleint de risico's van overvallen . De kassa's bevinden zich
in het functieblok bij de entree. Zij mogen dan via Aurora en het grote plein
naast het complex parkeren om vervolgens via de zijingang het gebouw
binnen te gaan en het geld uit de kluis mee te nemen.

5.6.2. Bioscoop
Route voor bezoekers
De bezoekers komen het gebouw binnen bij de entree (figuur 16). Hier vinden
ze de kassa/informatiebalie voor het kopen, afhalen of reserveren van kaarten
of voor informatie over toekomstige voorstellingen . Aan de rechterkant ligt een
horecage'legenheid in de sfeer van een cafetaria-achtig gebeuren. De roltrap
brengt de mensen naar het restaurant op de eerste verdieping. Om naar het
bioscoopgedeelte te gaan, moeten de mensen eerst lang een controlepunt
Vervolgens belanden ze onder in het atrium (figuur 18). Ze hebben de
mogelijkheid om hier drank en snoep te kopen bij de food-corner of op de
verdieping waar ze moeten zijn . Er is voldoende plaats om te wachten totdat
de filmvoorstelling begint. Om de tijd door te brengen worden de mensen al
op de hoogte gebracht van de toekomstige filmvoorstellingen door middel van
schermen . Voor de jeugd zijn diverse game-corners ingericht waar ze spellen

kunnen spelen die gebaseerd zijn op films . Zo kunnen ze zich al inleven in het
he~ e filmgebeuren. Om de beganegrond verder in te richten zijn ook vele
displays te zien van films en worden er stukken uit verschillende films tentoon
gesteld.
Een roltrap brengt de mensen naar de eerste verdieping . Hier liggen de zalen
1 Um 4 en een wc-blok die ook bereikbaar is via een trap vanaf de
beganegrond . Op de tweede bioscoopverdieping (verdieping 3) liggen zaal 5
Um 8 en de hoofdzaaL Deze verd ieping wordt bereikt door verder gebruik te
maken van de roltrap op de eerste verdieping . De roltrap komt uit bij een
functieblok waar de bezoekers weer de mogelijkheid hebben om iets te kopen
voor tijdens de film. In hetzelfde blok liggen ook de wc's. De derde
bioscoopverdieping wordt ook bereikt door gebruik te maken van een roltrap.
Ook hier geldt dat de mensen weer direct zicht hebben op de functieblok met
verkooppunt en wc's. Op de derde bioscoopverdieping (verdieping 5) liggen
zalen 9 Um 12. Om de zalen te bereiken, moeten de bezoekers over
loopbruggen heen gaan die het voorgebied met het middengebied verbindt.
De mensen komen achter in de zaal binnen waar ze dan een zitplaats moeten
zoeken .
Tijdens de aftiteling van de film zal de zaal slechts gedeeltelijk worden
verlicht. De verlichting van de trap gaat aan en vervolgens gaat het doek
open . Eenmaal door het doek, komen de bezoekers in het achtergebied, waar
ze één van twee trappen naar beneden kunnen nemen. De keuze voor welke
trap ze nemen heeft invloed op de route die ze moeten volgen om naar de
uitgang te komen . Voor elke bioscoopuitgang zijn twee routes mogelijk.
Groepen kunnen op deze manier worden gescheiden, pas op de
beganegrond worden ze weer met elkaar herenigd . De mensen komen dan uit
op het grote plein .
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verdieping zijn, dan moeten ze ook over de loopbrug heen om in de zaal te
komen . Achter in de zaal is er plaats voor de rolstoelgebruiker met begeleider.
Na de filmvoorstelling is het niet mogelijk voor een rolstoelgebruiker om
dezelfde route door het scherm te volgen en door het achtergebied zoals de
andere bezoekers in verband met de trappen. De rolstoelgebruiker moet dan
via de route hoe hij/zij is gekomen de bioscoop verlaten.
Personeel
Er is gestreefd om ervoor te zorgen dat het personeel zich niet met de
bioscoopbezoekers mengt. Het personeel zal dan vooral op de verdieping van
het congres voortbewegen. Voor het personeel dat de zalen moeten
schoonmaken, bevinden zich aan de zijkant deuren die toegang geven tot de
zalen .

Figuur 32: De toegang naar de zaal wordt verkregen door middel van een loopbrug.

Figuur 33: De harde werkelijkheid na het verlaten van de zaal.

Invalide
Alle verdiepingen zijn bereikbaar voor mensen in een rolstoel door middel van
een lift. De lift bevindt zich links in de hoek van het atrium . Als ze op de juiste

De filmoperator kan alle zalen vanuit één punt in de gaten houden. Aangezien
alle zalen voorzien zijn van digitale projectie hoeven er geen filmrollen
getransporteerd, verwisseld of teruggespoeld te worden. Alles wordt nu met
een druk op de knop vanuit de centrale regieruimte boven de hoofdzaal
geregeld . De projectieruimtes moeten echter wel bereikbaar zijn voor de
filmoperator. De projectieruimtes van de eerste en de tweede laag zijn vanuit
de eerste congresverdieping te bereiken. Voor de zalen op de eerste
bioscoopverdieping worden de projectieruimtes vanaf de bovenkant
benaderd. Soms is het noodzakelijk om eerst door een andere projectieruimte
te lopen voordat de andere projectieruimte bereikt kan worden. De
projectieruimtes op de tweede en derde verdieping worden vanaf de
onderkant benaderd . De filmoperator moet dan eerst naar de tussenvloer
waar een trap bevindt die hen naar de projectieruimte leidt. Hier is het soms
ook noodzakelijk dat de filmoperator door een ander projectruimte heen moet
lopen om de andere te kunnen bereiken . De projectruimtes van de tweede
laag zijn bereikbaar vanuit de eerste congresverdieping en de projectieruimtes
van de derde laag vanuit de tweede congresverdieping. Alleen de
projectieruimte van de hoofdzaal kan vanuit de zaal worden bereikt.

Digitale film
De hele wereld om ons heen digitaliseert. Terwijl de digitale camera niet meer
nieuw is, blijft de filmwereld enigszins achter. Pas sinds kort is elke stap van
het filmmakend proces, van productie en post-productie tot aan distributie en
projectie gedigitaliseerd. Om optimaal en keer op keer te genieten van de film,
zijn alle zalen voorzien van digitale projectie. Dit heeft gevolgen voor de
inrichting van een projectieruimte. Er zijn geen grote filmrollen meer waarop
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de film is opgenomen, dus is er minder plaats nodig . De filmrollen hoeven niet
meer in de projectieruimte te worden opgeslagen . Ook hoeven de rollen niet
meer worden teruggespoeld aan het einde van de film ; een
terugspoelapparaat is ook al niet meer nodig . De rollen hoeven ook niet meer
getransporteerd te worden . De films worden met een druk op de knop vanaf
een server naar de zaal verstuurd. De bereikbaarheid van de projectruimte
speelt veel minder een belangrijke rol in het ontwerp. Zo zijn de
projectieruimtes van het MCC alleen toegankelijk via trappen. iets wat met de
traditionele filmrollen onpraktisch zou zijn. Films kunnen vanaf een centrale
ruimte worden gestart en gestopt en kunnen zonder kwaliteitsverlies
honderden keren worden getoond. Al met al levert deze nieuwe techniek tal
van voordelen en nieuwe mogelijkheden met zich mee.

Spreiding van de begintijden
Uit onderzoek [9] is al gebleken dat het complex nooit een volledige
bezettingsgraad gehaald zal worden. De maximaal haalbare bezettingsgraad
zal 85% bedragen, aangezien er altijd wel een film draait die minder publiek
trekt. Een spreiding van de begintijden heeft als gevolg dat het complex
evenwichtiger zal worden gebruikt [8]. De hoeveelheid mensen kan nog eens
met 30% worden gereduceerd. Zo kan een druk bezette foyer voor de
filmvoorstelling en een serene rust nadat de film begonnen is, worden
vermeden . Er zullen altijd wel mensen aanwezig zijn die voor levendigheid in
het complex zorgen . Er hoeft bij het ontwerp van de foyer feitelijk alleen
rekening gehouden worden met 60% van de totale zitcapaciteit
Pauze
Om de optimale filmbeleving te garanderen wordt de voorstelling niet
gehinderd door een onderbreking. Daarom draaien de films zonder pauzes.
Om de film door te komen zijn de snacks en drinken van XXL-formaat.

5.6.3. Congres
Voor het congres wordt uitgegaan van maximaal1100 deelnemers, wanneer
alle zeven congreszalen volledig zijn bezet. Inclusief de hoofdzaat.

Route voor congresdeelnemers

Figuur 34: De glazen kooi waar de congresdeelnemers worden gecontroleerd op hun
deelname. De roltrap brengt hun naar de foyer.

De deelnemers komen net als de bioscoopbezoekers binnen in de entree
(figuur16). Hier worden zij al met borden gewezen op de ingang van het
congres die op de eerste verdieping ligt. Met de roltrap worden zij naar boven
gebracht. Boven komen de deelnemers binnen in de glazen kooi waar hun
deelname wordt gecontroleerd. Nadat alles goed is bevonden, kunnen zij hun
jassen ophangen in de garderobe. Een roltrap brengt hun naar de eerste
congresverdieping . Eenmaal boven kunnen ze naar rechts of naar links.
Rechts van hun ligt een vloerschijf die onder de hoofdzaal gelegen is. Deze
schijf wordt tot buiten doorgetrokken waar de deelnemers uitzicht hebben op
het grote plein . Een hellingbaan brengt hun naar de zijingang van de
hoofdzaal. Wanneer de deelnemers vanaf de roltrap naar links gaan, dan
komen ze uit bij het atrium. Van daar kunnen ze naar de verschillende
beursvloeren die op de zalen gelegen zijn. Een trap leidt hun van de
beursvloer naar een tussenvloer vanwaar ze de zalen kunnen betreden. De
zalen kunnen ook direct, zonder dat de deelnemers over de beursvloer lopen,
bereikt worden. Een hellingbaan brengt hun van het voorgebied direct naar de
tussenvloer. Via de tussenvloer zijn niet alleen de zalen te bereiken, maar ook
de functieblokken met wc's.
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Personeel
Het personeel heeft hier een ondersteunende en/of een begeleidende rol. Zij
moeten zich mengen met de deelnemers. Zij wijzen de deelnemers de weg, of
b1eden hun iets te drinken of te eten aan. Ook moeten zij de sprekers bijstaan
in de presentatiemogelijkheden die de zaal hun biedt en hun technisch
ondersteunen over hoe en wat. De projectieruimtes zijn via trappen die aan de
tussenvloeren gelegen zijn eenvoudig bereiken .
Het ombouwen van een bioscoopzaal naar een congreszaal moet ook door
het personeel gebeuren. Door de traptreden voor het scherm te bedekken met
panelen ontstaat er een podium waar de spreker zijn verhaal kan doen. De
panelen en de benodigde hulpstukken kunnen onder het podium worden
opgeborgen .

5.7. Technische uitwerking
Figuur 35: Indruk van een congresverdieping waarop de beursvloer, tussenverdieping,
hellingbaan en roltrap te zien zijn.

5. 7 .1. Door het doek

Een roltrap verbindt de eerste congresverdieping met het tweede. Op de
tweede congresverdieping zijn de zalen op dezelfde manier te bereiken als op
de eerste. Aan de kant van het grote plein is boven op de hoofdzaal een grote
beursvloer aanwezig. Hieraan liggen ook een drietal vergaderruimtes die via
trappen bereikt kunnen worden. Ook liggen hier nog extra wc's en een
keuken, die gebruikt kan worden indien er voor de deelnemers een maaltijd
moet worden voorbereid.

De bioscoopbezoekers moeten "door" het doek lopen om de zaal en de film te
verlaten. Hierdoor moet er aan het scherm extra aandacht worden
geschonken waardoor dit mogelijk wordt. Bij een gewone bioscoop wordt het
doek aan een vast frame bevestigd [15]. Nu moet er door één of andere
manier een opening worden gecreëerd door het scherm . De bezoekers
moeten hierbij het gevoel krijgen dat ze door een opening door het scherm
lopen.

De deelnemers komen en verlaten de zalen op dezelfde manier zoals ze zijn
gekomen. Zij blijven gedurende het congres in het gebouw. Als zij het gebouw
willen verlaten dan moeten zij naar beneden en via de glazen kooi en de
entree naar buiten gaan .

Hierbij zijn er een aantal mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat het
scherm in zijn geheel naar boven schuift. Aan de onderkant ontstaat dan een
opening over de volle breedte van het scherm waardoor de mensen naar
buiten kunnen lopen. De zaal moet wel over voldoende hoogte beschikken om
het schuiven van het scherm mogelijk te maken. Dit zou het betekenen dat
het scherm ongeveer 2,5 m naar boven moet kunnen schuiven . Om dit
mogelijk te maken zouden de reeds ontworpen zalen een grotere hoogte
moeten krijgen. Een ander variant is dat het scherm als een garagepoort naar
boven schuift en tevens ook kantelt. Door het kantelen van het scherm wordt
het beeld echter onscherp. Een andere mogelij·kheid is dat het scherm niet
vast aan een frame bevestigd wordt, maar dat het scherm opgerold wordt.
Hierdoor kan de zaal dezelfde hoogte hebben en het beeld op het scherm

Invalide
Ook het congres is voor invalide personen toegankelijk. Mensen met een
rolstoel kunnen, nadat hun deelname is gecontroleerd, op de beganegrond
met toestemming van iemand van het personeel naar de eerste
congresverdieping gaan. Van hier uit kunnen ze vrij naar de tweede
congresverdieping gaan . Door middel van de hellingbanen komen zij terecht
op de tussenvloer, waar zij dan met een beweegbaar plateau de zalen kunnen
bereiken.
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blUft scherp. Echter de opening onder het scherm geeft de bezoekers niet het
gevoel dat ze erdoor lopen, eerder dat ze onder het scherm lopen.
Een andere mogelijkheid is dat het scherm aan het einde van de film in het
midden in tweeën deelt. Ook hier kan ervoor gekozen worden om het scherm
als geheel te schuiven of te kantelen, maar deze hebben dezelfde nadelen
zoals hierboven is beschreven. Het oprollen van het scherm zou nog een
goed alternatief zijn, maar het allergrootste nadeel van het splitsen van het
scherm is dat de naad tussen de twee helften tijdens een filmvoorstelling
zichtbaar is. Dit zou zeer hinderlijk zijn en de hele filmervaring kunnen
verstoren.

Kabel

Bevestigingsstrip met haak

U-profiel (om buis)

Doek van kleine scherm

Figuur 36: Systeem van het openen van het doek.

Om zo dicht mogelijk het gevoel te hebben dat de bezoekers door het scherm
is lopen uiteindelijk een variant bedacht die gebruik maakt van drie
oprolschermen. Hierbij wordt aan het einde van de filmvoorstelling het grote

scherm naar boven toe opgerold. Aan de onderkant van het grote scherm zijn
links en rechts van het midden de andere twee oprolschermen bevestigd. Als
het grote scherm wordt opgerold dan worden de andere twee uitgerold en
ontstaat zo in het midden van het scherm een opening waar de mensen door
heen kunnen lopen. Het grote scherm wordt door middel van kabels vanaf de
onderkant opgerold om een aluminium buisprofieL Om de andere twee
schermen te bevestigen wordt om de buis een aluminium U-profiel geplaatsts.
Deze wordt aan het uiteinde van de buis met elkaar verbonden met een as
zodat de buis vrij kan oprollen zonder dat het U-profiel meedraait. Aan het Uprofiel worden dan de twee andere schermen bevestigd met strips voorzien
van haken. De schermen worden dan om het U-profiel gehaakt. Om het Uprofiel te stabiliseren wordt de andere kant van het profiel voorzien van
kabels. Om de randen van het scherm bij de opening te beschermen worden
deze afgedekt met een profiel. Dit profiel bestaat uit een aantal U-profielen die
in elkaar geschoven zijn, de bovenste is met het U-profiel bevestigd die om de
buis is geplaatst. Tijdens een filmvoorstelling is het grote scherm helemaal
uitgerold en hangt net boven de vloer van het podium. De andere twee
schermen zijn dan voor een derde uitgerold. De U-profielen die de rand van
de opening vormen zijn dan in elkaar geschoven en liggen onder het podium
(zie figuur 35 A). Wanneer de film aan de aftiteling begint, dan wordt het
mechanisme in werking gesteld die ervoor moet zorgen dat de mensen door
het doek naar buiten kunnen. Eerst wordt de zaal gedeeltelijk verlicht. De
treden van het podium lichten één voor één op richting het scherm. Als laatste
wordt het doek vanaf de achterkant verlicht; de uitgang is al zichtbaar maar
het doek is nog niet open. Vervolgens moeten een aantal elementen in
beweging worden gezet. De eerste is de onderste rnasking-rand (een
rnasking-rand is de rand van het scherm die zwart is; sommige randen zijn
beweegbaar en zorgen ervoor dat er op één scherm meerdere filmformaten
kunnen worden bekeken). Een deel ter grootte van de opening schuift naar de
zijkant. Daarna wordt het grote scherm opgerold waardoor de twee ander
schermen worden uitgerold en de randen van de opening worden
uitgeschoven. Nadat het grote scherm zo'n 2,1 m is opgerold kunnen de
bezoekers door het scherm naar buiten (zie figuur 35 B).
Voor de beleving is de overgang van het grote scherm naar de twee andere
schermen van belang. De naad tussen beide schermen mag niet of zo min
mogelijk zichtbaar zijn. Voor verdere informatie over bioscoopschermen en
mogelijkheden wordt verwezen naar de firma Harkness. De schermen zijn
afkomstig van deze firma. Voor het grote doek wordt het Denham systeem
gebruikt en voor de twee kleinere schermen het Elstree systeem. Denham
kan worden gebruikt tot een breedte van 14,6 m. Het zichtbare gedeelte van
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het scherm in de hoofdzaal bedraagt 12,9 m, zodat het systeem binnen het
toepassingsgebied wordt gebruikt.

5. 7 .2. Dragen van de zalen
Het thema van het dragen en gedragen geworden wordt uitgebeeld door een
stapeling van de elementen. In het middengebied worden de liggers
ondersteund door de kolommen en staan de kolommen van de volgende
verdieping op de liggers. De betonnen vloeren liggen op de stalen liggers en
de houten traptreden liggen op de trapboom.
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Figuur 37: Detail van de aansluiting tussen de zaal en de draagconstructie.

Om dit thema consequent door te laten trekken, betekende het dat de zalen in
het middengebied zichtbaar op de constructie moet staan . Het idee moet
worden opgewekt dat de zalen op de liggers rusten zoals verschillende dozen
die in een stellingrek staan. Het grote verschil is dat de buitenkant van de
dozen die in een stellingrek staan gelijktijdig de constructie is die de vorm,
sterkte, stijfheid en stabiliteit van de doos verzorgt. Voor de zaal is dit niet het
geval. De echte constructie zit verborgen tussen de buiten- en binnenwand

die niet meer is dan een afwerklaag. Een systeem van betonen vloeren en
stalen elementen zorgen ervoor dat de belastingen die op de zaal werken
worden opgenomen en dat de zaal zijn vorm houdt. Dit systeem moet met de
hoofddraagconstructie worden verbonden, waarbij de belastingen door de
schil moeten worden doorgevoerd. Voor het oog moet de schil contact maken
met de draagconstructie om de illusie tot stand te brengen . Om dit te
realiseren wordt de constructie van de zaal ter plaatse van de
hoofddraagconstructie op poten worden gezet zodat de buitenkant van de
zaal op de hoofddraagconstructie lijkt te rusten .
De zalen bestaan uit stalen vakwerkspanten . De zijwand rust uiteindelijk op
de hoofddraagconstructie. De vloer van de zaal moet ook worden opgetild van
de hoofddraagconstructie. Dit wordt gedaan doordat er op de
hoofddraagconstructie ter plaatse waar de betonnen vloerdelen moeten
komen dubbelT-vormige elementen worden gelast. Tussen de betonnen
vloeren en de staalconstructie is op die manier voldoende ruimte aanwezig
om de onderliggende hulpconstructie voor de buitenkant te monteren. Deze
hulpconstructie voor het afwerken van de onderkant van de zaal bestaat uit
een systeem van Gyproc genaamd PlaGyp. De hulpconstructie die bestaat
uit metalen profielen wordt door middel van hangers aan de bovenliggende
constructie bevestigd . Het metalen skelet wordt met dubbele gipskartonplaten
afgewerkt en uiteindelijk voorzien van een tegelafwerking . Het systeem biedt
een goede geluidsisolatie en voorziet de stalen constructie van de zaal van
voldoende brandwerendheid. De wanden van zaal worden met een
geluidsisolerend systeem (zie 5.7.3) afgewerkt en met dezelfde tegels
afgewerkt als de onderkant van de zaal. Ook de bovenkant van de zaal wordt
met dezelfde tegels afgewerkt zodat de zaal als één massief element wordt
gezien.

5.7.3. Geluidsisolatie
Door gebruik te maken van een lichte draagconstructie, namelijk staal , moet
aandacht worden geschonken aan de geluidsisolatie van een bioscoopzaaL
Door de geringe massa zal het geluid niet genoeg worden gedempt. Door de
stalen constructie is het ook mogelijk dat via contact van staal op staal het
geluid een weg vindt naar een andere zaal.
Om dit probleem aan te pakken is door lsover een systeem op de markt gezet
met de naam Technostar. Het principe ervan is dat de binnen- en buitenwand
van de staalconstructie wordt ontkoppeld door middel van een
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trillingsdempend element die aan door middel van beugels aan de stalen
kolommen wordt bevestigd . Op de beugels worden U-profielen bevestigd
waarop de binnendozen met isolatie worden geplaatst (zie figuur 37) . Het
geheel wordt voorzien van gipskartonplaten waarna het naar eigen keuze kan
worden afgewerkt.

afstaan . Hierop worden dan de beugels op bevestigd waarna de wand verder
wordt opgebouwd zoals hiervoor beschreven . Het grote verschil is dat de
binnnendozen nu verticaal worden geplaatst. Deze opbouw geldt voor zowel
de binnen- als de buitenwand. De zaal wordt aan de buitenkant afgewerkt met
tegels. De binnenkant van de zaal· kan op iedere manier worden afgewerkt.
Het plafond van de zaal en de onderkant van de zaal wordt ook ontkoppeld
van de constructie door speciale akoestische hangers van de firma Gyproc.
De vloeren zullen zwevend worden uitgevoerd zodat het principe van
ontkoppeling consequent wordt uitgevoerd. Ook worden de oplegpunten van
de zaalconstructie met de raamwerkconstructie voorzien van trillingsdempend
materiaal. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de binnenkant en
de buitenkant van de zaal en de zaal met de hoofddraagconstructie van
elkaar worden ontkoppeld zodat de zaal niet alleen visueel, maar ook
akoestisch van de buitenwereld wordt afgesloten .
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Figuur 38: Een overzicht van het Technostar systeem van lsover. Boven: het plaatsen van
de beugels. Onder: de opbouw van een wand volgens Technostar.

Volgens de documentatie van de leverancier [16] bedraagt de maximale
afstand tussen de 6 m. Verder beperkt de documentatie zich tot HEA
kolommen of balken tot 180. dit zou betekenen dat de zalen met een h.o.h.
afstand van 8,1 m en een profiel K500/300/12,5 voor de kolommen van de
wandligger van de 231 zaal buiten het toepassingsgebied van het systeem
valt. Om toch het syteem te kunnen gebruiken worden er tussen de kolommen
regels geplaatst van stalen UNP180-profielen die maximaal 4,5 m van elkaar
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5.8. Tekeningen
Tekeningen van het ontwerp:
•
Situatie
•
Gevelaanzichten
•
Plattegronden
•
Doorsneden
•
Details
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Figuur 39: Situatie
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Figuur 40: Zuidgevel
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Figuur 41: Westgevel
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Figuur 42: Noordgevel
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Figuur 43: Oostgevel
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Figuur 44: Beganegrond
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Figuur 57: Detail 1; de aansluiting tussen de zaal en de raamwerkligger.
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Detail

Figuur 58: Details.
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6. CONSTRUCTIEF ONTWERP

6.2 Constructief ontwerp

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de constructie werkt en hoe de stabiliteit
wordt verzorgd. De opbouw van de constructie wordt besproken als ook de
aangrijpende belastingen . Als laatste worden de resultaten weergegeven van
de berekeningen . Voor de uitgebreide berekening met alle uitgangspunten en
gegevens wordt verwezen naar het tweede deel van het verslag.

6.1 Gegevens en uitgangspunten
Gegeven is het ontwerp zoals is aangegeven in 5.8. De plaatsing van de
kolommen worden bepaald door de indeling van de parkeerkelder onder het
gebouw. De stramienmaat in de dwarsrichting (as A t/m H) van het gebouw is
gelijk aan de afstand tussen twee parkeerstroken en een parkeerweg,
namelijk 16,2m. De stramienmaat in de lengterichting van het gebouw (as 1
tlm 7) is een meervoud van 2, 7m . Dit is de minimale afstand van twee
kolommen hart op hart gemeten waartussen een parkeervak kan worden
geplaatst.
De veiligheidsklasse van het gebouw valt in klasse 3 aangezien het hier om
een bijeenkomstgebouw gaat. De bijbehorende retentieperiode bedraagt dan
50 jaar.
Voor het vaststellen van de windbelasting moet worden uitgegaan van gebied
lil bebouwd .
Voor het berekenen van de constructie wordt uitgegaan van de volgende
normen:
•
NEN 6702: 1992/A 1.
•
NEN 6770: 1997/A1: 2001
•
NEN 6771: 2000/A1: 2001
NEN 6772: 2000/A1: 2001
•
Er wordt geen rekening gehouden met het belastingsgeval brand en
brandwerend heidseisen.

Figuur 59: Overzicht van alle constructiedelen.

Het complex kan architectonisch en organisatorisch worden verdeeld in drie
gebieden: het voorgebied (as 6-7), het middengebied (as 3 t/m 5) en het
achtergebied (as 2-3). Op dezelfde manier kan dus ook de constructie worden
opgedeeld in drie deelconstructies. Elk deel kan de verticale belasting dragen .
Alleen voor de opname van de windbelasting vanuit de oost- of westgevel
werken deze delen samen.
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Figuur 62: Ongeschoord raamwerk op as 3 van het middengebied.

Figuur 60: Plattegrond met de verschillende constructiedelen.

Figuur 61: Ongeschoord raamwerk op as 1 van het achtergebied.

Figuur 63: Geschoord raamwerk op as 7 van het voorgebied. De donkerblauwe schoren
zijn die van de trappen. De lichtblauwe schoren die van de roltrap

In de langsrichting van het gebouw kunnen de drie delen hun eigen stijfheid
en stabiliteit verzorgen (zie figuur 61 , 62 en 63). Het middengebied bestaat uit
drie engeschoorde raamwerken op de assen 3, 4 en 5. Deze drie raamwerken
dragen samen de belasting van de zalen. Het voorgebied bestaat in de
lengterichting uit een geschoord raamwerk. De schoren worden geïntegreerd
met de constructie van de roltrappen en de trappen en moeten niet alleen een
trekkracht kunnen opnemen , maar ook een drukkracht Het achtergebied
wordt ook net als het middengebied uitgevoerd als een ongeschoord
raamwerk.
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In de dwarsrichting van het gebouw verzorgt het middengebied de stijfheid en
de stabiliteit van het hele gebouw. De drie raamwerken van het middengebied
worden door middel van schoren met elkaar verbonden. Deze zijn op alle
assen aanwezig behalve op as 8. Door het ontbreken van horizontale liggers
moeten de diagonalen ook een drukbelasting kunnen opnemen. Het
achtergebied wordt op bijna elke verdieping met het middengebied verbonden
door middel van koppelstaven. Het voorgebied is alleen via dakliggers met het
middengebied verbonden. Om de windbelasting die loodrecht op de oostgevel
aangrijpt te kunnen verdelen over de beganegrond en het dak bestaat het
voorgebied uit portalen die op de assen A Um H staan. Er wordt uitgegaan dat
de loopbruggen die het voorgebied met het middengebied verbinden geen
horizontale krachten kunnen overdragen.

Zaal

6.3. Opbouw van de constructie
6.3.1. Voorgebied

Voorg~bied

Figuur 65: De opbouw van de draagconstructie van het voorgebied.
kanaalplaat HVP260

I

Het voorgebied bestaat uit portalen of windbeuken die in de dwarsrichting van
het gebouw staan op een onderlinge afstand van 16,2 m. De portalen worden
door middel van raatliggers met elkaar verbonden. De roltrappen worden ook
tussen de portalen geplaatst. Vervolgens worden er kanaalplaatvloeren op de
raatliggers geplaatst.
t

HEA340

gelaste plaatdeel 535x525x9mm
stalen console h.o.h 1800mm

RAAT HEA900

Figuur 64: Principe detail van de aansluiting van de loopbrug met het voorgebied en met
de zaal.

Het portaal moet ervoor zorgen dat de windbelasting die op de oostgevel
aangrijpt wordt overgebracht naar het middengebied. Hierbij worden de
portalen aan de onderkant (op beganegrond niveau) horizontaal gesteund
door de vloer en op dakniveau door dakliggers. De loopbruggen die het
voorgebied met het middengebied verbinden zullen geen horizontale krachten
over kunnen dragen , deze zijn namelijk glijdend opgelegd. De horizontale
windbelasting die op de oostgevel aangrijpt, wordt door middel van
koppelstaven overgedragen naar de vloeren van het vaargebied. Deze
belasting wordt dan door middel van schijfwerking van de vloeren naar de
portalen gebracht. Van daaruit wordt de windbelasting ongeveer gelijkmatig
verdeeld over de twee steunpunten. Via dakliggers wordt de windbelasting
naar het windverband geleid in het middengebied.
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De portalen bestaan uit HD-400 kolommen en HEM-600 liggers. Maatgevend
hiervoor is de uitbuiging ten gevolge van de windbelasting op de oostgeveL
Een variant met diagonalen was uit architectonisch oogpunt niet gewenst. De
diagonalen zouden optisch gezien de doorstroming van de mensen
verhinderen en optisch gezien zou het te druk zijn geweest. Verder was de
ruimte te beperkt. Door de aanwezigheid van diagonalen hadden de
roltrappen meer in het midden moeten worden geplaatst. De keuze viel op
een portaalconstructie, waarbij de verbindingen tussen de kolom en ligger
momentvast zijn . Hierdoor konden de roltrappen tegen de kolommen worden
geplaatst en was er voldoende ruimte voor de mensen om langs de roltrap te
lopen .
De roltrappen verzorgen een deel van de stabiliteit in de langsrichting . Er
moet erop worden gelet dat de verbinding tussen de roltrap en de ligger
voldoende sterk is zodat deze een horizontale kracht over kan dragen. Tijdens
de bouw zal de constructie tijdelijk moeten worden gesteund totdat de
roltrappen zijn geplaatst.
De ligger die de windbeuken met elkaar verbindt is een RAAT-HEA-900. Er
wordt verondersteld dat de liggers scharnierend aan de kolommen zijn
bevestigd . In de praktijk zal er een (lichte) inklemming ontstaat door de grote
hoogte van de liggers. Deze inklemming is afhankelijk van de detaillering van
de verbinding tussen ligger en kolom . Ook is er al rekening gehouden met de
aanwezigheid van leidingen. Deze kunnen worden weggewerkt tussen de
betonnen vloer en het verlaagd akoestisch plafond. Om lucht in de ruimte te
blazen of voor het aanzuigen van lucht, worden de raten bedekt met roosters.
De raten blijven dan uit het zicht en gelijkertijd zijn de openingen van het
luchtbehandelingsysteem netjes weggewerkt.

Gevel

Voorgebied

HEB160

vloeropbouw:

~-:'."';".l:(:f:~.d:j::c~·g

-l inoleum
- egaliseerlaag
- deklaag
-druklaag
- kanaalplaat HVP260

RAAT HEA900

Figuur 66: Principe detail van de aansluiting tussen kanaalplaatvloer en stalen raatligger in
het voorgebied.

Om de schijfwerking van de vloer te garanderen, worden de raatliggers en de
kanaalplaatvloeren met elkaar verbonden. De stalen ligger zijn voorzien van
deuvels. Door het storten van een druklaag zullen de twee samen gaan
werken . Een ander voordeel hiervan is dat de vloer tevens wordt gebruikt als
kipsteun voor de raatliggers. Door de grote hoogte hebben de liggers de
neiging om te kippen. Door de liggers met de vloer te koppelen wordt dit
verhinderd.
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raamwerken zijn windverbanden geplaatst op de assen A en C t!m H. Deze
bestaan uit buisprofielen 8406,4/8,8 die niet alleen op trek worden belast,
maar ook op druk. Verder worden de raamwerken onderling verbonden met
kanaalplaatvloeren die op dezelfde manier als in het voorgebied met de stalen
liggers zijn verbonden (zie figuur 59). Op de raamwerken worden de zalen en
de functieblokken geplaatst. De maximale grootte van een zaal wordt bepaald
door de ruimte tussen de kolommen en de liggers van het raamwerk. Tussen
een zaal en een kolom moet minstens 750 mm ruimte tussen zitten zodat de
buitenkant van de zaal in de afbouwfase kan worden afgewerkt met tegels.
Ook tussen de bovenkant van de zaal en de onderkant van de stalen ligger
van het raamwerk is voldoende ru imte zodat de zalen in verticale richting los
van elkaar staan. Tevens is er in de meeste gevallen genoeg ruimte om er
onderdoor te lopen. De ruimte bedraagt dan minstens 2100 mm. Alleen bij de
hoofdzaal is een uitzondering gemaakt. De breedte van de hoofdzaal is groter
dan 16,2 m, waardoor de kolom op as 8 moest worden weggelaten. Om te
laten zien dat het een eenmalige onderbreking was van het raamwerk loopt
de constructie boven de hoofdzaal normaal door. Echter door het ontbreken
van de kolommen eronder was het noodzakelijk dat het raamwerk boven de
hoofdzaal versterkt werd door diagonalen (8406,4/17,5).

6.3.2. Middengebied

Figuur 67: De draagconstructie van het middengebied.
tl.otom 900.40,900,40,300

ligger 900,40,1 100,40,300
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Figuur 68: Doorsnede van de gelaste plaatprofielen van het middengebied.

De constructie van het middengebied bestaat uit een drietal raamwerken op
de assen 3, 4 en 5 op een onderlinge afstand van 8,1 m. De kolommen staan
16,2 mvanelkaar en de verdiepingshoogte is gelijk aan 12,96 m. Zowel de
kolommen als ook de liggers bestaan uit gelaste plaatprofielen (zie figuur 61).
Deze profielen kunnen een hoge belasting dragen met een geringe
constructiehoogte. Ook zijn ze minder gevoelig voor kip. Tussen de

De constructie van het middengebied speelt een belangrijke rol in de beleving
van het gebouw. Het concept van contrast tussen het dragende deel en
datgene wat gedraagd wordt moet in het middengebied duidelijk tot uiting
worden gebracht. Dit wordt bereikt door de zalen en functieblokken als losse
elementen op de draagconstructie te plaatsen , waarbij de detaillering tussen
de twee zeer belangrijk is voor het beeld (meer hierover in 5.7.2.).
Het principe van dragen wordt verder doorgevoerd in de aansluiting tussen
kolom en ligger van het raamwerk. De kolommen zijn voorzien van een
uitstekende voet- en kopplaat De liggers worden op de kopplaat van de
onderliggende kolom geplaatst, waarna de kolom met voetplaat weer op de
liggers wordt geplaatst. In figuur 62 in een principe detail weergegeven
waarbij ook de aansluiting van het windverband te zien is. Er is veel aandacht
besteed aan een goede krachtsoverdracht. Om het moment van de ene ligger
naar de andere ligger over te kunnen brengen worden de normaalkrachten die
in de flenzen aanwezig zijn door de voet- en kopplaat van de kolom
overgebracht. Het moment dat in het lijf van de ligger aanwezig is, moet met
een verbindingsplaat worden overgebracht. De ligger wordt voorzien van
schotten, waardoor de verticale belasting in de ligger zo gunstig mogelijk
wordt overgebracht naar de onderliggende kolom. Daar komt nog eens bij dat
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de schotten in de ligger ook ervoor zorgen dat de normaalkrachten van de
bovenliggende kolom direct wordt overgedragen aan de onderliggende kolom .
Voor de aansluiting van het windverband worden er eventueel plaatdelen aan
de schotten van de ligger gelast. Dit is alleen het geval voor de aansluiting
van het windverband met het raamwerk op de assen 3 en 5. De aansluiting
van de windverbanden met het raamwerk op as 4 gebeurt door middel van
plaatdelen die op de flenzen van de kollom zijn gelast. Het is namelijk veel
gunstiger om de normaalkrachten via de flenzen van de kolom te laten
doorvoeren dan wanneer het windverband aan het lijf wordt bevestigd van de
gesloten gelaste plaatprofieL De krachten worden dan direct van de ene
windverband naar de andere windverband overgedragen door de flens van de
kolom . Indien het windverband aan het lijf van de kolom was bevestigd , dan
zou het lijf loodrecht op zijn vlak worden belast en via de flenzen zou de
normaalkracht dan moeten worden overgedragen.

het voorgebied als voor het achtergebied voor de windbelasting die loodrecht
op de oost- en westgevel aangrijpt. De windverbanden bestaan uit buizen
8406,4/8 ,8.

6.3.3. Achtergebied

Figuur 70: De draagconstructie van het achtergebied.

Figuur 69: Principe detail van de aansluiting tussen kolom, ligger en windverband in het
middengebied op de assen 3 en 5. Het windverband is in de lengterichting instelbaar.

Het middengebied speelt een centrale rol in de stabiliteit van het gebouw. Het
moet niet alleen zijn eigen stabiliteit in beide richtingen verzorgen , maar ook
een deel van de stabiliteit van het voor- en achtergebied. In de lengterichting
van het gebouw is de stabiliteit gewaarborgd door raamwerking . In de
dwarsrichting wordt de stabiliteit verzorgd door windverbanden op de assen A
en CUm H. Deze windverbanden moeten de stabiliteit waarbogen voor zowel

Het achtergebied bestaat uit twee raamwerken met HEM700 kolommen en
liggers van HEB900 die in de langsrichting van het gebouw staan op een
onderlinge afstand van 2, 7 m elkaar. Ze worden in de dwarsrichting met
elkaar verbonden door middel van dwarsliggers. De vloeren bestaan uit stalen
vloerdelen . Omdat de vloeren als schijven moeten kunnen werken, worden er
tussen de liggers van de raamwerken diagonalen geplaatst. De vloeren
kunnen worden gezien als horizontaal geplaatste vakwerken met stalen
vloerdelen erop.
In de langsrichting wordt de stabiliteit gewaarborgd door raamwerking . In de
dwarsrichting wordt het raamwerk door het middengebied gesteund . De
afdracht van de windbelasting van de gevel naar het middengebied gebeurt
op dezelfde wijze als in het voorgebied. De gevel in het achtergebied is echter
open, waardoor een groot deel van de windbelasting niet door de gevel wordt
opgevangen , maar wordt doorgelaten en direct op de glazen scheidingsgevel
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aangrijpt. De windbelasting die wel op de gevel aangrijpt wordt door middel
van koppelstaven naar de vloeren gebracht. het horizontaal geplaatste
vakwerk brengt de windbelasting naar de kolommen van het achtergebied.
Vervolgens worden de kolommen van het achtergebied met koppelstaven met
het middengebied verbonden.
Aan beide kanten worden trappen aan de constructie bevestigd. De trappen
aan de gevelkant worden ondersteund door deze te bevestigen aan de ligger.
De trap aan de tussen het achtergebied en het middengebied wordt ter
plaatse van de kolommen ondersteund doormiddel van een
schoorconstructie. Voor de rest worden zij ook aan de ligger vastgemaakt.
Loopbruggen van het middengebied naar het achtergebied zijn glijdend en
scharnierend gedetailleerd. Zo kan worden verzekerd dat alleen de elementen
die doorvaar bestemd zijn een horizontale kracht naar het middengebied
kunnen overbregen.

6.3.4. Gevel

westgevel De stij fen lopen over twee verdiepingen van elk 6,48 m. Voor de
kopgevels zijn de stijlen versterkt met HEB180 profielen. De stijlloopt ook
over twee verdiepingen, echter de verdiepingshoogte is verschillend met een
hoogte van 10,4 m en 2,55 m.
1

•

Om de windbelasting aan de achterliggende constructie door te geven zijn de
stijlen met koppelstaven aan de vloeren bevestigd. De koppelstaven hebben
maximaal een lengte van ongeveer 2,7 m. In de berekening is ook rekening
gehouden met het feit dat de koppelstaaf gelijktijdig de windbelasting moet
overdragen en dat een persoon aan de koppelstaaf hangt. Uit berekeningen
blijkt dat een buis 876,1/2,9 voldoet.
Bij de kopgevels zijn de koppelstaven afwezig. Daar brengen de stijlen de
windbelasting direct over op de vloeren van de kopgevelligger. De
aansluitingen worden zo getailleerd dat er alleen een horizontale belasting
wordt overgedragen en geen verticale belasting . De gevel is immers
zelfdragend.

6.3.5. Zaalconstructie

Figuur 71: Opbouw van de gevel.

De gevel bestaat uit een stijl- en regelsysteem van Jansen-Viss waarop de
glaspanelen of puntlas gaaspanelen zijn bevestigd. De stijlen worden
versterkt door middel van HEB160 profielen voor het geval van de oost- en

Figuur 72: Een 3 dimensionale indruk van de constructie van de zaal.
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De zalen staan als losse elementen op het raamwerk van het middengebied.
De zaal moet overkomen als één massief geheel die op de constructie staat.
In werkelijkheid bestaat deze uit een staalconstructie in combinatie met prefab
kanaalplaatvloeren die aan de buitenkant is afgewerkt met tegels.
Het complex kent in totaal vier versch illende zaalgroottes. Als voorbeeld wordt
de 231 zaal genomen . Dit is de grootste zaal die normaal tussen de liggers en
kolommen van het raamwerk past. De andere zalen, met uitzondering van de
hoofdzaal zijn kleiner, maar de opbouw is hetzelfde.
De zaal bestaat uit een viertal vakwerken (1 t/m 4) gecombineerd met
raatliggers en kanaalplaatvloeren. De vakwerken worden in zogroot mogelijke
delen naar de bouwplaats getransporteerd , waar ze dan in elkaar worden
gezet. Eerst worden de zijwanden (vakwerk 4) van de zaal op hun plek
gehesen en tijdelijk gesteund. Vervolgens worden vakwerk 1, 2 en 3 aan de
zijwand bevestigd. En als laatste worden de raatliggers geplaatst. Dan kunnen
de kanaalplaten van de bioscoopzaal worden geplaatst, daarna die van de
projectieruimte en als laatste de bovenkant van de zaal. De liggers zijn
voorzien van deuvels. Na het storten van een druklaag werken de kanaalplaat
vloerdelen en de stalen liggers samen als een schijf. De vloer werkt tevens als
kipsteun voor de raatliggers.

Na het aanbrengen van een hulpconstructie worden de wanden afgewerkt
met het Technostar systeem (zie 5.7.3) waarna ze aan de buitenkant worden
afgewerkt met tegelwerk. De onderkant wordt afgewerkt met een verlaagd
plafond van Gyproc en ook afgewerkt met tegels. Om het blok compleet te
maken wordt ook de bovenkant van de zaal afgewerkt met dezelfde tegels.

6.4. Belastingen
Om de constructie te kunnen berekenen worden de volgende belasting
gehanteerd. De belastingen volgen uit onder andere de gegevens van
producenten en de norm NEN 6702.

6.4.1. Permanent
Voorgebied vloer.
Afwerklaag ; d=50mm
Druklaag; d=50mm
Kanaalplaatvloer HVP 200
Leidingen
Plafond
Totaal

1,0
1,0
3,12
0,50
0 50

Congresvloer (012. de zaall :
Tegel met mortel ; d=40mm
Druklaag; d=50mm
Kanaalplaatvloer HVP 200
Leidingen
Plafond
Totaal

0,8
1,0
3,12
0,5
05

BioscooQzaalvloer:
Tribune opbouw
Afwerklaag; d=50mm
Kanaalplaatvloer HVP 260
Leidingen
Tegelafwerking; d=40mm
Totaal

0,5
1,0
3,82
0,5
08

Protectieruimte vloer:
Afwerklaag ; d=50mm
Kanaalplaatvloer HVP 150
Gipsplaatafwerking 2x12,5mm
Totaal

1,0
2,63
0 04

6,1

5,9

6,6

3,7

kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2 +
kNim 2

kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2 +
kN/m 2

kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2 +
kNim 2

kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2 +
kNim 2
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Tussenvloer:
Afwerklaag; d=40mm
Druklaag; d=50mm
Kanaalplaatvloer HVP 260
Leidingen
Plafond
Totaal

0,8
1,0
3,82
0,5
05

Dakopbouw:
Dakbedekking; 3-laags
Isolatie
Druklaag; d=50mm
Kanaalplaatvloer HVP 200
Leidingen
Plafond
Totaal

0,1
0,01
1,0
3,12
0,5
05

•

6,6

5,2

kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2 +
kNim 2

kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2 +
kNim 2

1,0

Dak:

De vloerbelasting mag ter plaatse van de vaste tribune worden gereduceerd
tot 4,0 kN/m 2 , hier wordt echter gerekend met 5,0 kN/m 2 .

Windbelasting rp=O:
Het gebouw heeft een rechthoekige vorm. Daardoor is het relatief eenvoudig
om de windbelasting te berekenen. Echter het achtergebied is half open.
hierdoor kan de wind binnen in het achtergebied indringen . Door de vele
trappen en balustrades is het mogelijk dat de wind een groter oppervlakte
aangrijpt dan alleen de oppervlakte van de kopgevel. Om hier rekening te
houden wordt aangenomen dat de windbelasting op beide kopgevels aangrijpt
en dat deze dicht zijn . Om exacte achter de invloed van de wind te komen is
een windproef noodzakelijk.
De windbelasting op het gebouw wordt bepaald met de volgende formule:

Wandopbouw zaal en functieblok:
Isolatie
Binnendoos
Gipskartonplaat; 2x12,5mm
Tegelafwerking; d=40mm
Totaal per wandzijde

0,01
0,10
0,35
08
1,3

kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2 +
kNim 2

Voor een bioscoopzaal wordt ervan uitgegaan dat de binnenkant op dezelfde
manier is opgebouwd . In totaal is het gewicht voor een wand 2,6 kN/m 2

Andere permanente belastingen:
Stalen vloer achtergebied; incl. constr.
Stalen of houten vloer; incl. constructie
Vloer betonnen loopbrug ; d=250mm
Stalen balustrade; h=1 ,Om
Glazen balustrade; h=1 ,Om
Glaspaneel (gevel) ; 2,7x1 ,08m; d=8-6
Puntgaas 50/6

3,0
1,0
4,6
0,5
0,43
0,4
0,1

kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m
kN/m
kN/m 2
kN/m 2

Prep = Cdim. C;ndex. Ceq ·<I>1 ·Pw
F;ndex=A Prep
Hierbij zijn Ceq en <p 1 gelijk aan 1. De hoogte is kleiner dan 50m en de
hoogtebreedte verhouding is ook kleiner dan 5.
Cdim is afhankelijk van de afmeting van het bouwwerk. Aangezien het gebouw
een rechthoekige plattegrond heeft, worden er alleen twee waarden voor Cdim
gevonden. Deze waarden worden in de tabel hieronder weergegeven.

I Oost- & westgevel
I Noord- & zuidgevel

Hoogte (m)
42
42

Breedte (m)
119
49

cdim
0,89
0,84

Tabel 1. Waarden voor Cdim.

6.4.2. Variabel

De waarde van Pw hangt af van waar het bouwwerk zich in Nederland bevindt.
Het projectgebied licht in Heerlen wat in gebied 111 valt. De omgeving kan
worden beschouwd als bebouwd . De hoogte van het bouwwerk is maximaal
42m. De waarde van Pw bedraagt dan 1,09kN/m 2 .

Belasting door personen, meubilair en aankleding:
kN/m 2 4J=0,25
•
Vloer:
5,0
kN/m 2 4J=0,25
•
Ontsluitingswegen:
5,0

De formule kan dan worden vereenvoudigd die alleen afhangt van C;ndex·
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Windbelasting op oost- en westgevel:
Prep = 0,89 . Cindex . 1,0 . 1,0 . 1,09
;;;: 0,97 . Cindex
Voor de windbelasting op de noord- en zuidgevel, wordt dit:
Prep = 0,84 . Cindex. 1,0 . 1,0 . 1,09
= 0,92 . Cindex
De factor C;ndex is een windvormfactor. Dit kan Cpe. Cpi. C1 of C1 zijn. Cpe is een
factor voor de winddruk of windzuiging loodrecht op vlakken en kan worden
bepaald met het onderstaande figuur.

uitsteeksels groter dan 40mm 0,04. Hoewel de glazengevel glad is en er
gerekend mag worden met een kleinere factor (0,01 ), wordt toch met deze
factor gerekend om de windwrijving veilig te benaderen.
Sneeuw w=O:
De sneeuwbelasting op platte daken moet worden berekend met de
onderstaande formule:
Prep=C; · Psn:rep
Voor platte daken (helling tussen 0 en 30 raden) geldt dat de Ci gelijk is aan
0,8. De waarde van Psn:rep is gelijk aan 0,7 met een momentaanfactor 4J=O
De waarde voor de sneeuwbelasting Prep is:
Prep=0,8*0,7=0,56 kN/m 2

Regenwater:
In het ontwerp wordt ervan uitgegaan dat de platte daken voldoende afschot
1
hebben. Een eis van 2% oftewel 20 mmlm moet voldoende zijn om ervoor te
zorgen dat het water naar een afvoerpunt kan worden afgevoerd. Door deze
maatregel wordt het dak niet belast met regenwater. Deze dakbelasting wordt
dan ook niet meegenomen in de berekeningen.

6.5. Resultaten van de berekeningen

.~·/

I

i

Figuur 73. Waarden voor Cpe.

De winddruk en zuiging moeten worden gecombineerd met Cp; voor over- en
onderdruk. Voor overdruk bedraagt de factor +0,3 en voor onderdruk -0,3.
C1is een factor voor wrijving door de wind die aangrijpt op de oppervlakte
evenwijdig aan de windrichting. Deze bedraagt voor oppervlaktes met

6.5.1. Uitgangspunten
Hieronder worden de resultaten weergegeven van de diverse berekeningen
die in het tweede deel van het verslag staan. De belastingen die worden
toegepast zijn reeds in 6.4. beschreven. De normen die voor de
staalberekeningen zijn gebruikt zijn :
•
NEN 6770: 1997/A1: 2001
NEN 6771: 2000/A1: 2001
•
•
NEN 6772: 2000/A1: 2001
Het complex wordt ingedeeld in veiligheidsklasse 3, aangezien het een
bijeenkomstgebouw is. De bijbehorende retentieperiode en belastingfactoren
worden volgens NEN6702 toegepast.
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•
Berekeningen worden 1ste orde elastisch uitgevoerd. Het staal is van S235
kwaliteit.
•

6.5.2. Resultaten

•

Gevel
•
Gevelstijl
Oost- en westgevelstijl
Kopgevelstijl
•
•

Koppelstaaf
Kopgevelvakwerk
Verticaal tpv steunpunt
Verticaal
Diagonaal
Randstaaf
Schoor

(Roi)Trappen
•
Trap in het voorgebied
Trapboom
Schoor
•

•

•

HEB160
HEB180
B76, 1/2,9
K90/90/3
K50/50/4
H50/50/7
HEA360
B139,7/4,5

IPE550
B139,7/4,0

Trap 1 in het achtergebied
Trapboom

IPE300

Trap 2 in het achtergebied
Trapboom
Schoor

IPE500
B139,7/5,6

Roltrap
Ligger
Schoor

Loopbruggen
Bioscooploopbrug atrium
•
Ligger

HEB300
B219, 1/5,9

HEA340

Bioscooploopbrug achtergebied
Ligger
Kolom

IPE300
B88,9/4

Congresloopbrug
Ligger

HEA300

Congreshellingbaan
Ligger
Schoor

HEA450
B139,7/5,6

Voorgebied
• Vloer- en dakligger
Ligger
Voorportaal
•
Kolom
Ligger
Tussengebied
• 231-zaal

RAAT HEA900
HD400x1086
HEM600

RAAT HEB550

Plafondliggers
Vakwerk 1
Onder- en bovenrand
Verticaal
Diagonaal

HEA220
HEB260z
HEA120

Vakwerk 2
Onder- en bovenrand
Verticaal
Diagonaal

HEA220
HEA160
HEA140

Vakwerk 3
Onder- en bovenrand
Tussenligger
Verticaal
Diagonaal

HEA280
HEA140
HEA220
HEB160

Vakwerk 4
Onderrand
Bovenrand
Verticaal tpv achtergebied

HEA400
HEA800
HEA280
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•

•

Verticaal
Verticaal tpv atrium
Diagonaal

K500/300/12,5
HEA260
HEB180

Plafondliggers

RAAT HEB900

Hoofdzaal

Vakwerk 1
Onder- en bovenrand
Verticaal
Diagonaal

HEA280
HEA360z
HEA160

Vakwerk 2
Onder- en bovenrand
Verticaal
Diagonaal

HEA450
HEA220
HEB200

Vakwerk 3
Onderrand
Bovenrand
Verticaal tpv achtergebied
Verticaal
Verticaal tpv atrium
Diagonaal

HEB400
HEA?OO
HEA320
K500/300/16
HEA280
HEA280

Raamwerk as 5
Kolom
Ligger
Diagonaal

•

Windverband
Diagonaal

Achtergebied
•
Raamwerk as 1
Kolom
Ligger

Gesloten gelaste plaatprofiel
900 ,40,900 ,40 ,300
Gesloten gelaste plaatprofiel
900 ,40,1100,40,300
8406,4/17,5

8406,4/8,8

HEM700
HEB900
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