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".. .Kijk me lopen, zeven sloeen
Hoogste bergen, andersom
Ik ben hoe dan ook gaan lopen
Ik zie wel waar ik kom

[.. ]
Ik heb geen idee waarom men zei dat het niet kon
Zeg liever ga maar, dat is leuk,
En moet je doen
Want kijk me lachen, man ..."
Vandaag&n Ik Gaan Lopen.
Thomas Acda & Pau/ de Munnik {2004)

... Omdat (het plezier tijdens) de reis misschien wel belangrijker
is dan de bestemming die je wilt bereiken.

Dit afstudeerverslag is een afsluiting van mijn afstuderen, een
periode die ik het beste kan te omschrijven als een ontdekkingstocht, waarbij het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden
door het bewandelen van interessante zijwegen net zo belangrijk
is geweest het eindresultaat.
Graag wil ik leden van mijn afstudeercommissie bedanken voor
hun deskundigheid en procesmatige en inhoudelijke ondersteu ning.
Daarnaast wil ik mijn vriendin, familie, vrienden, ateliergenoten
en iedereen die ik vergeten ben, bedanken voor hun steun tijdens
mijn ontdekkingstocht.
Voor eventuele vragen over of ondersteuning bij het onderdeel scripting kan ook ver na de verschijningsdatum van dit verslag contact met mij worden opgenomen.

Wouter van Balveren

Dit afstudeerverslag beschrijft in grote lijnen het ontwerpproces en het uiteindelijke resultaat van de afstudeeropgave: het herbestemming van een droogdok tot een nieuwe stedelijke
ruimte met pop- en jongerencentrum in de Lisnave scheepswerf in Almada, Portugal.
Almada is de buurgemeente ten zuiden van Lissabon, aan de andere oever van het estuarium
van de rivier de Taag. De Lisnave scheepswerf sloot eind vorige eeuw haar poorten.
Het atelier, van de leerstoel Architcctural Engineering, heeft het masterplan voor de voormalig
Lisnave werf uitgekozen als locatie voor 7 individuele afstudeerprojecten. Het masterplan is
ontworpen door een consortium van Atkins, Richard Rogers Partnership en Santa-Rita Arquitectos, in samenwerking met de gemeente Almada. Het plangebied is 155 hectare groot en mede
door deze schaal is het masterplan nog heel globaal en vooral nog een vlekken plan.
Dit plan is door het atelier als basis genomen en onderverdeeld in verschillende ontwikkelingsfases, waarbij iedere student een locatie heeft gekozen langs de eerste ontwikkelingsas op
het terrein van de werf. De gebouwen zijn daarom de eerste jaren een soort pionier in het gebied,
en worden langzaam door het nieuwe stadsdeel ingekapseld. Het programma is afgeleid uit het
vlekken plan.
De startsituatie is dan ook het programma (een pop- en jongerencentrum) en de locatie
(droogdok 12), waarbij de volgende onderzoeksvraag centraal stond:
Hoe kan droogdok 12 in Almada omgevormd worden tot een popcentrum en jongerencentrum,
zodat:
a. het tevens stedenbouwkundig is ingebed in de verschillende ontwikkelingsstadia van dit
nieuw te ontwikkelen stadsdeel en;
b. het dok niet zoals in het oorspronkelijke plan vol met water wordt gezet of niet meer is dan
de kelderverdieping( en) van het gebouw erboven.
De onderzoeksvraag heeft geleid tot gelijktijdig een ontwerpend en theoretisch onderzoek,
met als doel een goed onderbouwd (gebouw)concept te vinden. Door de wederzijdse beïnvloeding van het theoretische en het ontwerpende onderzoek is deze manier van onderzoeken als
divergent te typeren. Resultaten uit het ontwerpend onderzoek (maquettes en tekeningen)
hebben het literatuuronderzoek gestuurd en viceversa. Drie essays vormen de kern van het
vooronderzoek:
Twee essays gaan over het fenomeen ondergrondse architectuur. Bij de één ligt de nadruk op
de rol van psychologische processen bij de ervaring van ondergrondse architectuur, bij de ander
op de connectie tussen de onder- en bovengrond. Het derde essay gaat in op de moeilijk te omschrijven aantrekkingskracht van oude industriële havengebieden en probeert thema's vanuit
de locatie zoals vergankelijkheid, herbestemming en geschiedenis in relatie te brengen thema's
vanuit het toekomstig programma zoals gebruik, jongerencultuur en graffiti.
Het stedenbouwkundig masterplan bevat belangrijke aanknopingspunten voor de opgave.
Het dok wordt doorkruist door verschillende vervoerstromen, waardoor (de bovenkant) van
het dok (gedeeltelijk) openbare ruimte wordt. De vraag is dan ook hoe deze openbare ruimte
eruit zou moeten zien.
De strategie is om van de bodem van het dok een stedelijke ruimte te maken, die een toevoeging vormt op het totale aanbod van openbare ruimte in het nieuwe stadsdeel. Door gebruik
te maken van de architectonische kwaliteit van het bestaande dok en deze te versterken door
toevoeging van een stedelijk dak, ontstaat een bijzondere stedelijk ruimte op de bodem van het
dok. Daarnaast vormt het dak zelf een verblijfspiek Het dak versterkt de connectie tussen de

twee maaivelden en verweeft zo de plek verder met de stad.
De stedelijke ruimte in het dok dient als multifunctionele ruimte voor de stad en voor de
jongeren en het jongerencentrum in het dok . De ruimte in het dok is groot genoeg om een wekelijkse markt in te organiseren. Daarnaast is de ruimte prima geschikt als festival - of evenemententerrein. als open-air concertruimte of als stedelijke sportruimte.
Om dit gebruik waar te kunnen maken, is een goed verbinding voor voetgangers met de bodem van het dok noodzakelijk. Deze onsluiring wordt gerealiseerd door brede trappen op de
kopse zijden van het dok, zodat de wanden van het ondergrondse plein grotendeels vrij kunnen
blijven. De ontsluiting voor ander verkeer, zoals fietsers en brommers en vrachtwagens, wordt
gerealiseerd door middel van een (openbare) hellingsbaan.
De vormgeving van het pop- en jongerencentrum is grotendeels voortgekomen uit de consequenties van bovengenoemde keuze . De logistiek speelt daarin een cruciale rol. Omdat het
midden van het dok leeg moet zijn, bevinden de twee gebouwen zich onder de viaducten aan de
beide kopse zijden van het dok. De vormgeving van de gebouwen is vooral sober gehouden, met
heldere (gevouwen) vlakken en lijnen die aansluiten bij de stedenbouwkundige schaal.
Door deze soberheid en grootschaligheid zullen diverse kleinschalig elementen in het dok
(zoals losse skateramps, maar ook graffiti , etc.) niet concurreren met het gebouw, maar juist een
toegevoegde waarde zijn voor de stedelijke ruimte. Ze dragen bij aan het ervaren van historische
gelaagdheid van de plek en geven de ruimte meer persoonlijkheid en flexibiliteit.
De constructie is erg belangrijk geweest bij de vormgeving van het stedelijk dak. Er is voor de
vormgeving gebruik gemaakt van computerscripts, om de wetmatigheden en parameters helder
vast te stellen. Deze methode heeft een aantal belangrijke voordelen:
l.
Er kunnen snel vormstudies worden gedaan door de parameters te veranderen. Het tekenen gaat volautomatisch.
2. Het ontwerp blijft tot in een laat stadium makkelijk aanpasbaar door nieuwe input, zoals constructieve eisen.
3. Het resultaat is makkelijk uitwisselbaar met andere specifiekere software (voor bijv.
constructieberekeningen), omdat de liggers die allemaal uit uniek genummerde punten
zijn opgebouwd.
Deze specialisatie komt voort vanuit mijn eigen fascinatie voor het vormgeven van (semi-)
vrije vormen in de architectuur. Mijn interesse ligt niet zo zeer in het realiseren van een schijnbaar willekeurige krul of hoopje klei. Mijn fascinatie gaat uit naar een "vrije vorm", die een
resultante is van een kleinere wetmatigheid in het ontwerp. Daarin is bij dit project dus een
hoofdrol weggelegd voor de constructie.
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Afb. I.

Uitleg door vertegenwoordiger van de gemeente A/mada bij een schaalmodel van Almada

A.1 1 INLEIDING
Dit afstudeerverslag is een van de producten die gemaakt is ter afsluiting van de
master "Architccture, Building en Planning" van
de faculteit Bouwkunde aan de Technische
Universiteit Eindhoven. Het afstuderen
heeft plaatsgevonden in een atelier van de
leerstoel "Architectural Engineering (AE)",
onderdeel van de Unit "Architcctural Design
and Engineering (ADE)" en werd begeleid door
prof. ir. René van Zuuk.
Het afstudeeratelier heette in eerste instamie "Aus cincm Guss" (2007), maar is later
omgedoopt tot "Atelier Lisnavc" en bestond
uit slechts 7 studenten. De naam "Atelier Lisnavc" staat voor de locatie waar dit atelier
zich na het M4 project mee heeft bezig gehouden, en waar elke student een eigen opgave heeft geformuleerd.

A.1.2 LOCATIE

De locatie is de voormalige scheepswerf
Lisnave in Almada, Portugal. Dit is de gemeente ten zuiden van Lissabon, aan de andere kant van het estuarium van de rivier de
Taag.
Voor deze scheepswerf, die gestart is in
de 1967 en begin deze eeuw definitief haar
deuren sloot, is door een ontwerpteam van
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de bureau's Atkins, Richard Rogers Partnership en locale partner Santa-Rita arquitectos
in nauwe samenwerking met de gemeente
een stedenbouwkundige visie en masterplan
ontwikkeld. (Atkins, 2004)
Dit masterplan, dat binnen het atelier "het
masterplan van Rogcrs" werd genoemd, is een
meerjarenplan en er is nog niet met de bouw
begonnen. Het masterplan heeft een opper
vlakte van ongeveer 155 hectare.
De studenten van het atelier hebben gezamenlijk dit masterplan geanalyseerd en de
betrokken partijen benaderd. Dit heeft in
de zomer van 2007 geleid tot een meerdaagse
excursie naar Lissabon en Almada met o.a.
een bezoek van de werf onder leiding van de
stedenbouwkundige dienst van de gemeente
en een gesprek met architect Santa Rita van
Santa-Rita arquitectos in Lissabon.
De analyse van het masterplan heeft tot de
conclusie geleid dat het plan op hoofdlijnen
goed beargumenteerd in elkaar zit. Omdat
de schaal van het masterplan (155 ha.) in dit
stadium nog niet verder verfijnd is, roept het
op sommige plaatsen vragen op over precieze
invulling op kleinere schaal. Toch zullen
veranderingen op deze kleinere schaal niet
tot aantasting van het gehele plan leiden.

A.1.3 OPGAVE
In het plangebied heeft elke student een
locatie gekozen langs het noordelijk waterfront. De verwachting is dat het masterplan.
indien het gerealiseerd zou worden, gefaseerd
zal worden uitgevoerd waarbij de as langs
het noordelijk waterfront het eerste gebied
van de scheepswerf zelf is dat zal worden
bebouwd. De gebouwen zijn daarbij pioniers
die in de vcrschillende ontwikkelingsfases
moeten kunnen functioneren: enerzijds architectonisch krachtig en autonoom genoeg
om in het gebied in omwikkeling overeind te
blijven, anderzijds bescheiden en contextueel genoeg om zich (in een later stadium) te
kunnen verweven met de nieuwe stad.
De ondertitel van dit verslag geeft de opgave goed weer:
"Herbestcmming van een droogdok tot een nieu ·
wc stedelijke ruimte met pop- en jongerencentrum
in de Lisnavc scheepswerf in Almada. Portugal."

onder- en bovengrond .
Het derde essay gaat in op de moeilijk te
omschrijven aantrekkingskracht van oude
industriële gebouwen en gebieden. Er wordt
geprobeert thema's vanuit de locatie zoals
vergankelijkheid, herbestemming en geschiedenis, in relatie te brengen met thema's
vanuit het programma zoals gebruik, jonge
rencultuur en graffiti.
Hoofdstuk C onderwerpt de locatie aan
een nader onderzoek . Dit hoofdstuk besteedt
naast de geschiedenis en het heden van de
plek, ook aandacht aan het stedenbouwkundige plan van Richard Rogers In dit hoofdstuk worden de eerste aanknopingspunten
vanuit de locatie geformuleerd.
Hoofdstuk D voegt de uitgangspunten die
hoofdstuk B en C hebben opgeleverd samen
en vertaald deze in een ontwerp. Architec·
tonische keuzes en (logistieke) beslissingen
vanuit het programma worden nader toegelicht en verantwoord .

A 1.4 ZWAARTEPUNT

Het zwaartepunt bij de leerstoel "Archi tcctural Engineering (AE)" ligt in het tot een
vergevorderd stadium nadenken over de uit·
werken van een project, waarbij de nadruk
ligt of je het ontwerp ook daadwerkelijk
(bouwkundig) kunt waarmaken .
Het programma en de locatie waren samen
het vertrekpunt, zonder dat bijvoorbeeld het
vooronderzoek naar het programma heeft
geleid tot de locatiekeuze of omgekeerd. (Zie
hoofdstuk A.2 voor meer informatie over het
proces en de totstandkoming hiervan.)
Dat wil niet zeggen dat beide uitgangspunten niet zijn onderzocht.

;;), · -5 ~N ~~OU D
Hoofdstuk B verdiept zich nader in de
opgave. Drie essays vormen de kern van dit
hoofdstuk, waarin verschillende thema's te·
gen het licht zijn gehouden die te maken heb ben met de locatie.
Twee essays gaan over het fenomeen ondergrondse architectuur. Bij de één ligt de
nadruk op de rol van psychologische processen bij ervaring van ondergrondse architec
tuur, bij de ander op de connectie tussen de

Afb. 2.

Droogdok 12 in de Lisnave scheepswerf,
Porrugal.
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Hoofdstuk E behandelt het de rol van zelfgeschreven computerscripts bij het ontwerpen van de dakconstructie, waarbij het ontwerp is geparametriseerd. De nadruk niet op
het schrijven van een script zelf, maar op de
rol de die deze werkwijze heeft in het ontwerpproces.
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A.2..1 INLEIDING
De insteek van dit afstudeeratelier was
oorspronkelijk het ontwerpen met wetma
tigheden. Tijdens het voorbereidingsproject
M4 is deze ontwerphouding verder verdiept
door het concreet proberen te vangen van
deze wetmatigheden in de vorm van een
Visual Basic-Script dat in te laden is in een
tekenprogramma. Hierdoor kon de essentie
van het ontwerp scherper gedefinieerd worden . Het vastleggen van de uitgangspunten
in een script zorgden er tevens voor dat de
complexiteit van een ontwerp beter beheerst
konden worden tijdens de uitwerking ervan.

A.2.2 VAN M4 NAAR
AFSTUDEERONDERWERP
De oorspronkelijke naam van het atelier,
"A us cincm Guss", lijkt enigszins een richting
uit te drukken welke architectuur er bedreven zou moeten worden . Toch is niets minder
waar. Na het M4 project waren we als atelier vrij om te kiezen hoe we ons afstuderen
verder wilden inrichten . Deze vrijheid prikkelde ons om onze uitgangspunten duidelijk
vast re stellen. Her voordeel van her werken
in een arclier is dar je als groep gezamenlijk
een onderwerp onderzoekt , en voordeel kan
hebben van de verschillende perspectieven
die iedereen op een onderwerp kan hebben.
Bovendien kun je elkaar ondersteunen in elkaars proces
Er is daarom besloten dar er een gezamenlijke fascinatie zou worden gezocht. Nadat
verschilende voorsrellen de revue gepasseerd
hadden, is er gekozen voor her onderwerp
"herbesremming van havengebieden ."

A.2 .3 VOORZONDERZOEK EN
STEDENBOUW
Doordar er geen sprake was van continuïteit russen her voorbereidingsprojecr van het
afstuderen (M4) en her afstudeeronderwerp
zelf, moest er ergens tijd gewonnen worden.
Oir was zeker belangrijk omdat het M4 project al was uitgelopen van een trimesternaar een semesterproject. Van te voren was
ook duidelijk dar het uitwerkingsniveau van
het gebouw relatief hoog moest liggen. Er
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moest dus gesneden gaan worden in de rijd
die her atelier zou besreden aan de stedenbouwkundige analyse en ontwerp.
Her voordeel van de keuze voor her plan
van Richard Rogers e.a. was dar er nog niets
van her plan gerealiseerd was. Oir bood voldoende bewegingsvrijheid voor de individuele leden van her atelier om re beginnen mer
ontwerpen zonder daarmee een ander gelijk
her gras voor de voeren weg re maaien. De
schaal van her gebied zorgde er tevens voor
dar de onderlinge invloed van de gebouwen
op elkaar minimaal was.

A.2.4 DIVERGENT THEORETISCH EN
ONTWERPEND ONDERZOEK
Ik heb ervoor gekozen om her theoretisch
en ontwerpende onderzoek naast elkaar re
doen , enerzijds omdat er rijd gewonnen diende te worden , anderzijds omdat deze twee
methodes van onderzoeken elkaar konden
aanvullen en tor nieuwe inzichten konden
leiden . Beide manieren van onderzoek zijn
re typeren als divergent: er is vooraf geen gebied afgekaderd waarbinnen her onderzoek
zich moer plaatsvinden. De enige wenselijke
uitkomst zou een helder onderbouwd ont·
werpconcept moeren zijn. Om hierroe re komen moesren ook de noodzakelijke (vooraf
onbekende) zijwegen bewandeld worden.
De hoofdthema's van her theoretische onderzoek zijn in her vorige hoofdstuk aan bod
gekomen, en kwamen voort uir de locatie en
her programma.
De hoofdthema's van her ontwerpend onderzoek waren de zoektocht hoe om re gaan
mer de stedelijke schaal en toch geen extra
programma toe te voegen (iets war de afstudeeropgave te groot zou maken om nader uit
te werken door 1 student). De daaruit voortvloeiende voor de hand liggende conclusie
was van een langwerpige laagbouw onder het
maaiveld. Daarmee werd "ondergronds bouwen" ook een onderzoeksthema. Met name
de vraag hoe een entree te maken, is voor gebouwen onder het maaiveld erg belangrijk.

M4 - SCRIPTING EN
ONTWERPEN
MET WETMATIGHEDEN
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VERDERE UITWERKING ONTWERP

Afb. 3.

Seroomdiagram van h a a[scudeaprnces met verschillende f.1Ses van h ec
ontwerpproces. ln d e gele vlakken z ijn de belangrijke k euzem om enten t e
zien, die vooral in het begin va n het proces gemaakt z ijn.
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A.2.5 SCRIPTING
Om toch enige continuïteit te krijgen tussen het M4 project en de afstudeeropgave, is
er gekozen om tijdens het uitwerken van het
ruimtelijk concept de weer de opgedane kennis over scripring toe te voegen. De keuze om
hiermee verder te gaan kwam in eerste in stantie voort uit het ruimtelijk concept zelf.
Naast de wens voor continuïteit speelde het
verlangen om de opgedane kennis in M4 verder uit te bouwen ook een rol.
Als kritische kanttekening moet hierbij
vermeld worden, dat het leerproces voor het
rnaken van een Visual Basic Script voornamelijk door zelfstudie heeft plaatsgevonden. Aangezien mijn eigen M4-project het
kenmerk had van één groot ontwerpend onderzoek met behulp van scripts, bleef veel
opgedane kennis en vaardigheden in het M4project onbenut .
Uiteindelijk heb ik wetmatigheden van
een deel van het gebouw omschreven in een
Visual Basic Script dat in te laden is in het
tekenprogramma Rhino.
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A.3.1 MAATSCHAPPEUJKE RELEVANTIE
De maatschappelifke relevantie van dit
afstudeeronderzoek blijkt uit het feit dat de
laatste jaren veel oude havengebieden herbestemd zijn en er nog veel op de lijst staan om
herbestemd te worden. Dit geldt niet alleen
voor gebieden in NedeJland, maar ook in de
rest van Europa en westerse wereld.
Doordat de afstudeerlocatie zich buiten
Nederland bevindt, verbreedt het daarmee
ook de reeds aanwezige aanbod van afstudeerplamnen over dit onderwerp. De vergelijking van verschillende afstudeerplannen
als casestudies behoort daardoor (in de toekomst) tot de mogelijkheden .
Door dit afstudeerplan als casestudy te
beschouwen , kan het ook waardevol zijn
voor de betrokken partijen in het ontwerp proces van het stedenbouwkundig plan van
de Lisnave scheepswerf in Almada. Het geeft
mogelijk een ander perspectief op de huidige
locatiespecifieke plannen.

A.3.3 ONDERZOEKSVRAAG
Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven is, zijn er een aantal belangrijke keuzes
binnen het atelier gemaakt , die direct en
indirect gevolgen hebben gehad voor de onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag kan het
best als volgt worden samengevat:
Hoe kan droogdok 12 in Almada omgevormd
worden tot een popcentrum en jongerencentrum, zodat:
a. het tevens stedenbouwkundig is ingebed
in de verschillende ontwikkelingsstadia
van dit nieuw te ontwikkelen stadsdeel
en ;
b. het dok niet, zoals in het oorspronkelijke
plan , vol met water wordt gezet of niet
meer is dan de kelderverdieping( en) van
het gebouw erboven .

Naast het thema herbestemming speel ook
het thema ondergronds bouwen een rol. Dit
thema is actueel in een tijd waarin stadscentra verder worden verdicht en er gezocht
wordt naar meervoudig ruimtegebruik Het
ontwerp kan gezien worden als een casestudy.

A.3 2 THEORETISCHE RELEVANTIE
Dit afstudeerverslag is theoretisch gezien
niet di reet relevant voor de beroepspraktijk.
De verdieping zit vooral op het gebied van
scripting. Hoewel dit niet het eerste atelier
is dat scripring als onderzoeksonderwerp
heeft gehad , is er weinig tot geen sprake van
behoud van kennis binnen het atelier. Dit
komt met name doordat er nog geen sprake is
van een zogenaamde verticale atelier-organisatie, waarin directe kennisoverdracht rus·
sen de verschillende instromers mogelijk is .
Het doel is niet om een volledige handleiding te geven over dit onderzoeksonderwerp
voor toekomstige studenten, maar geeft wel
in hoofdlijnen weer hoe scripring is toegepast in het uiteindelijke ontwerp.
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Afb.
Afb.
Afb.
Afb.

4.
5.
6.
7.

sfeerimpressie van de Lisnave werf.
idem
idem
idem

DE ONGRIJPBAARHEID VAN INDUSTRIËLE SFEER
Aan een oud industrieel gebouw of gebied, zoals de Lisnave werf in Almada, kleeft vaak een
ongrijpbare sfeer die veel mensen waarderen, maar die moeilijk precies in woorden te vangen
is. Een verdieping in dit fenomeen zou misschien kunnen leiden tot betere inzichten. De vraag
die centraal staat, is of het doorgronden van die haast ongrijpbare industriële sfeer kan leiden
tot bandvatten voor ontwerpers om die sfeer en kwaliteiten te kunnen regisseren. Of misschien
moet de conclusie luiden dat dit een onmogelijke opgave is. Daarbij is naast de locatie ook de
doelgroep van de afstudeeropgave in het achterhoofd gehouden, namelijk jongeren tussen de 12
en25jaar.

FILMISCHE ERVARING EN SFEER
De sfeer die heerst in de Lisnave scheepswerf lijkt op die van een fi lmset. Als bezoeker lijk je je even in een andere tijd en wereld
te begeven. De staat van verval, de verroeste
stalen rails en het verweerde beton, alles
draagt bij aan die sfeer. Het enige dat lijkt te
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ontbreken zijn de figuranten en de acteurs.
Deze metafoor van het gebied als filmlo catie is ook ruimer te interpreteren . De verlatenheid en leegte suggereren activiteiten
die in het verleden hebben plaatsgevonden
en prikkelen het brein van de bezoeker om

deze gebruiksmogelijkheden zelf in te vullen. Aangezien een scheepswerf of fabriek
normaal niet toegankelijk is voor publiek,
zullen we de gebruiksmogelijkheden zelf
met beelden en associaties moeten invullen.
Het bezoeken van een scheepswerf zoals die
in Almada wordt daarmee een ontdekkingstocht waarin de bezoeker zelf met het oog
van een regisseur rondkijkt en zijn eigen scenario creëert.
De metafoor van de bezoeker als scenarioschrijver kan tevens een verklaring geven
waarom bij herbestemming van zulke gebieden die sfeer nauwelijks vast te houden
is. Des te meer het verstilde industrieland schap verstoord wordt, des te meer wordt de
locatie een verzameling van losse filmsets
waarvan de scènes voorspelbaarder worden.
De bezoeker transformeert dan als het ware
van scenarioschrijver terug naar acteur van
de ruimtelijke scène, die veel voorspelbaarder is. De alertheid die de zintuigen eerst op
scherp zette ebt langzaam weg.
Deze zienswijze suggereert dat de wil om
de openbare ruimte te regisseren juist de sfeer

Afb. 8.

De vcrlaten Westport Power Gc:ner.1tion
Station in Philadelphia, Pcnnsylvia. Eén van de
mmlocaties ''an de science fierionfilm Twelve
Monkcys met Brucc \-Vi/lis en brad Pict {1995}
Bron afbeeldingen: www. wcburbanist.com

Afb. 9. (Links) Zelfportret Francis Bacon (1971)
Afb. JO . (rechts} idem {1975}
Bron: www.francis-bacon.cx

van een industriële ruïne als de scheepswerf
teniet doet. De rol van de bezoeker als ontdekker en scenarioschrijver van zijn eigen
ervaring is cruciaal. Het is niet voor niets zo
dar vooral twee groepen mensen bijzonder
geïnteresseerd lijken te zijn in industriële
ruïnes: namelijk fotografen, en hoe kan het
ook anders, architecten .

DE INDUSTRIËLE RUÏNE
EN GESCHIEDENIS
Auteur Tim Edensor beschrijft in her boek
lnduscrial Ruïns (2005) her belang van de ruïne
voor ons collectief geheugen. In het dagelijk s
leven waarin de mens probeert zijn omgeving
te begrijpen door dingen te ordenen, vormt
de ruïne en soort schemergebied dat niet te
ordenen valt. (In her essay "Ondergronds
de ondergrondse ervaring doorgrond" elders
in dit afstudeervcrslag worden enkele sys temen in het menselijk brein I waarneming
beschreven die de mens gebruikt om zijn omgeving re ordenen.)
Mensen hebben vcrhalen nodig over het
verleden, het heden, andere mensen en gebeurtenissen om zichzelf te kunnen plaatsen in de ruimte en de tijd. Deze verhalen
vormen een belangrijk onderdeel van ons sociale leven. De mens is daarom ook constant
bezig om de geschiedenis te schrijven en te
herschrijven . Daarmee ordenen we onze wereld. De maarschappij heeft de neiging om
deze geschiedenis re willen fixeren tot een
soort officiële lezing waarover geen persoonlijke interpretatie meer mogelijk is. We
worden ons daar vooral van bewust als we
geconfronteerd worden met een maarschappij anders dan de onze, die gebeurtenissen
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afbrokkelende beton , de leeftijd is voelbaar.
(uit het verleden) anders interpreteert. Denk
bijvoorbeeld maar eens aan de censuur van
Het verval verwijst tevens naar een vveelde
de Chinese overheid.
van wat het ooit was: een economisch klopOm terug te komen op de industriële ruïne:
pend hart van de regio. Het willen herstellen
de ruïne is een plek waarin de geschiedenis
van deze vergankelijkheid draagt niet bij aan
op meerdere manieren is te interpreteren. Bij
de aantrekkingskracht. Een goed voorbeeld
is een oude energiecentrale in Lissabon die
een industriële ruïne zijn de donkere kanten
omgebouwd is tot museum. Alle tekenen van
nog niet mooi weggepoetst. Zware milieuverontreiniging of zeer slechte arbeidsomverval zijn hersteld en de vloeren zijn mooi
standigheden zijn nog levendig te herleiden
glad en wit, waardoor de ruimtelijkheid van
of nog aanwezig.
het geometrisch complex misschien goed tot
De fixatiedrang om het verleden (eenduizijn recht komt, maar waardoor de oorsprondig) te willen vastleggen, heeft ook invloed
kelijke sfeer die er ooit was totaal verdwenen is. Ook hier leidt de fixatiedrang van het
op onze bebouwde omgeving. In oude binnen verleden tot een mosteden in Nederland
notone waarneming
zijn bijvoorbeeld eigenlijk geen krotten
van de bezoeker.
of vervallen plekken
Voor veel kunstc·
meer te vinden uit de
economisch voortvanaars is vergankelijkrende Gouden Eeuw,
heid ook een inspira·
tiebron. Een prachtig
maar wel de rijke
voorbeeld is het werk
koopmanshuizen.
van schilder Francis
Dit kan leiden tot
Bacon , die de men·
een romaotisch beeld
van het verleden. De
selijke vergankelijk·
heid vast legde door
oneffenheden uit het
verleden worden in
zijn modellen op zijn
de loop van de tijd
doek plaatselijk te
ontdoen van stukken
bijna systematisch
huid en eigenlijk dus
gladgestreken.
In het geval van de
het verhaal achter
herbestemming van
hetdunncopper~ak
een industriële ruvan de huid tot leven laat komen. De
ïne zoals de Lisnavc
scheepswerf
leidt
emot.ics die dit kan
dit tot het verdwij oproepen zullen bij
nen van het multi· Afb. 11. Het 'Tcjo Power Scation' in Lissabon is de toeschouwer niet
alleen positieve reinterpretabele se hetegenwoordig een museum.
mergebied waarin de
acties opbrengen. De
bezoeker zijn eigen verhaal kan vormen. Net
toeschouwer is vrij om hetgene wat hij ziet
op verschillende manieren te interpreteren.
als bij het vorige voorbeeld wordt de bezoeker de rol van ontdekker en scenarioschrij Het verval laat vooral de imperfectie van de
ver ontnomen.
mens zien en dat is misschien wel wat de
portretten zo mooi en menselijk maakt.
DE AANTREKKINGSKRACHT
VAN VERGANKEUJKHEID
De oude scheepswerf van Almada bezit ook
een andere poëtische waarde: het verval is
een expressie van de daadwerkelijke leeftijd
van de werf. De verweerde materialen, het
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ARCHITECTONISCHE STRATEGIEÉN OM
MET VERGANKEUJKHEID OM TE GAAN
Er zijn een aantal architectonische strategieën te bedenken om om te gaan met ver·
gankelijkheid.

Als men kiest voor renovatie, dan herstelt
men het gebouw in een bepaalde (oorspronkelijke) staat. Enerzijds is dit niet gunstig voor
de sfeer: omdat alles hersteld wordt naar een
staat die ooit in het verleden is geweest, is
aan het materiaal moeilijk de leeftijd van het
gebouw in te schatten. Het risico bestaat dat
daarmee de charme van het gebouw verloren gaaL Anderzijds heeft het ook één groot
voordeel: als het gebouw gebruikt moet worden in een andere functie, zoals in het eerder
genoemde museum in Lissabon, dan is het
herstellen van schade een bittere noodzaak.
Het verlies van de sfeer van vergankelijkheid kan dan plaats maken voor de winst aan
ruimtelijke kwaliteiten
van een oud industrieel
complex_ De aandacht
verschuift naar de vaak
heldere geometrische
volumes van de ruimtes
of de prachtige staalconstructies in het gebouw. Door renovatie of
herbestemming kunnen
dus verborgen kwalitei·
ten in het gebouw beter
tot hun recht komen.
In het geval van het
museum in Lissabon
komt deze strategie in
aanvaring met het feit
dat het nieuwe museum
de rauwe werkelijkheid van vroeger enigszins verdoezeld. Als de

in Duitsland. De aantrekkelijkheid van de
vergankelijkheid wordt daarmee maximaal
uitgebuit, zonder dat (het interieur van) het
gebouw zelf gelijk een nieuwe functie hoeft
te krijgen .

VERGANKELIJKHEID. GRAFFITI EN
JONGERENCULTUUR
Tijdens mijn bezoek aan Lissabon en Almada waren in de stedelijke omgeving d e
eerste tekenen van ongeplande Musécfication
al te vinden, en niet eens in de Lisnave werf
zelf. Zoals de natuur in het Landschaftpark
in het Roergebied langzaam bezit neemt vaJ:il.
de gebouwen, zo eigent
zich veelal de jongere
generatie de ongebrui kte (gebouwde) objecten
toe door middel van
graffitL Gezien het feit
dat de afstudeeropgave
zich toespitst op deze
jongere generatie en
mede daarom graffiti in
het dok zo goed als on vermijdbaar zal zijn. is
het goed om even stil te
staan hij dit thema .

Graffiti is een "lowbrow" kunstvorm die op

een andere manier geassocieerd kan worden
met vergankelijkheid
en verval. Vaak wordt
graffiti gezien als vanfunctie van het museum Alb. 12 . Srendl-arr bmn: flickr.com
niets met de plek of
dalisme. In Lissabon
oorspronkelijke functie
en Almada is opvallend
te maken zou hebben (bijvoorbeeld als het
veel graffiti aanwezig in het straatbeeld. Zoeen museum voor moderne kunst zou zijn
wel kunstzinnige uitingen in de vorm van
geweest), dan zou deze tegenstelling minder
een mooie piece of stencil art (gemaakt met en
vragen oproepen. Daaruit blijkt dat de keuze
mal van karton) zijn overal te zien, maar ook
van het programma wel degelijk van invloed
minder kunstzinnige tags (handtekeningen,
kan zijn op het uiteindelijke resultaat_
veelal met stift) sieren menige gevel. Het lijkt
alsof de meeste makers geen onderscheid maEen hele andere strategie is om helemaal
ken tussen een oude of nieuwe gevel.
niets te doen aan een industrieel complex. De
Toch zijn de meeste mascerpicces vaak te
Fransen hebben daar een mooi woord voor:
vinden op verlaten plekken in de stad. Met
Musécficarioll. Een goed voorbeeld is het Landname viaducten en andere grote civieltechschaftpark Duisburg-Nord in het Roergebied
nische kunstwerken lenen zich hiervoor.
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Moderne graffiti heeft zich
vanaf de jaren 70 tot heden
ontwikkeld tot een inmiddels steeds meer gewaardeerde en geaccepteerde kunstvorm. Graffiti is zou oud als
de mens zelf. Ook van relatief
voorspoedige
economische
tijden, zoals in Rome tijdens
het Romeinse rijk, is graffiti terug te vinden. Graffiti
is afgeleid van het Romeinse
woord graffiarc, wat kras sen of krabben betekent.
Dat woord is op zijn beurt
weer afgeleid van het Griekse Afb. 13. Uitgaanswijk Bairro Alto in Lissabon bron: flickr.com
woord voor krassen, schrij ven of graveren grapho.
als dat geld er wel zou zijn geweest.
In de jaren 70 was graffiti onderdeel van
de hiphopcultuur in Noord-Amerika en de
Je zou kunnen zeggen dat jongerencultuur
populariteit van graffiti heeft zich sindsdien
en vergankelijkheid dus iets met elkaar geover de hele wereld verspreid . De band die
meen lijken hebben. De vergankelijkheid van
graffiti toen had met de hiphop-scene, heeft het
materialen onthullen iets van de leeftijd en
de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt
nu nog steeds in de huidige jongerencultuur.
en geeft ze iets menselijks: imperfect , uniek
Graffiti kan naast kunstzinnige uitingen
ook (politieke) ongenoegens of statements
en met een eigen identiteit. Denk maar een s
uiten. Door cross-overs met andere (moderaan de populariteit van (bijna) kapotte spijne) media is graffiti steeds aan verandering
kerbroeken. Veel spijkerbroeken worden
onderhevig.
kunstmatig verouderd . Hoe afgedragener
hoe beter. Tegelijk is het een expressic van
het menselijk lot: alles is vergankelijk, vooral
DE RELATIE TUSSEN
de jeugd.
ARCHITECTUUR EN GRAFFITI
Architectonisch is graffiti interessant,
CONCLUSIES VOOR DE
omdat graffiti een relatie aangaat met een
bouwwerk of groep van gebouwen waarop
AFSTUDEERLOCATIE
het geplaatst is. Daarbij bedoel ik niet zo
Terug naar het begin , naar de bezoeker als
zeer een enkele piccc, maar meer een grote
scenarioschrijver en acteur in zijn eigen ruimhoeveelheid van verschillende graffitivortelijke scène. Welke kwaliteiten heeft dok I2
men in een wijk of gebied . In Lissabon is
en welke strategie past het beste bij deze plek?
Kan deze ruimte wel geregisseerd worden?
een van de meest populaire uitgangsbuurten
Eén ding is zeker: de werf zoals deze nu is,
voor jongeren, de oude wijk Bairro Alto. Daar
staan bijna alle antieke gevels in de straat vol
zal in de toekomst veranderen. De architect
met vormen van graffiti , voornamelijk tag.1.
is één van de decorontwerpers van bet hele
Hoewel je kunt discussiëren over de vraag of
scenario. Accepteren dat dingen veranderen
dit wel mooi is , past het wel bij de huidige
is een stap in de goede richting, omdat het
conserveren van de oorspronkelijke sfeer gefunctie van de wijk en de doelgroep die er
graag verblijft . De gevels van de oude geboucombineerd met de nieuwe functie van het
gebied een bijna onmogebjk uitgangspunt
wen waren grotendeels al vervallen. Geld
is. Toch zal het gebied altijd herkenbaar
voor renovatie was en is er niet. Omgekeerd
blijven als voormalige scheepswerf door de
is het maar de vraag is of het wel zo'n hip en
topografie van het gebied met zijn dokken
populair uitgaansgebied zou zijn geworden ,
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Afb. 14.

Nieuwe openbare ruimte in dok 12...

en pieren en de bijbehorende (industriële)
schaal. Deze basis-landschapslaag zal altijd
zichtbaar en ervaarbaar blijven, ongeacht
hoe het oppervlak verder wordt behandeld.
De leesbaarheid van de historie zal dus altijd wel aanwezig blijven , de vraag is alleen
hoe ver dit opgepoetst of gladgestreken zou
moeten worden om te voldoen aan de nieuwe
bestemming van het dok.
Bij de herbestemming van het lege dok be··
staat de kans om de verborgen ruimtelijke
kwaliteit naar boven te laten komen en een
nieuwe rol te laten spelen. De geometrische
vorm en de schaal van het dok zullen daarbij

een rol spelen . De beschutting tegen de relatieve leegte en vcrgezichten van de omgeving
geven een extra dimensie aan deze nieuwe
openbare stedelijke ruimte.
Het programma is ook bepalend voor het
ontwerp. Doordat de functie niet als doel
heeft om iet s over de historie van de plek
te verhalen , kan een geslaagde symbiose
plaatsvinden tussen het oude en het nieuwe,
waardoor een nieuwe plek ontstaat met een
nieuwe functie . Het oude blijft daardoor voor
meerdere interpretaties vatbaar en hoeft zijn
vergankelijkheid ook niet geheel te verhullen.

Afb. IS.

fotobewerking
(eigen
marcr.ia.1l)
I',W
Zaha Hadid's
Landesgartcnschau
Pa vilion in Weilam
Rht:in. Het gebouw
st:1.:1t er verlaten bij
en is inmiddels ook
beschilderd
met
gra{[jti.

-
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De doelgroep, de jongere generatie van
Almada en de regio Lissabon is ook bepalend voor de (openbare) ruimte . De sterk in
het straatbeeld aanwezige graffiti-cultuur
zal waarschijnlijk ook invloed hebben op
het dok. Door dit niet als bedreiging te zien
maar als een kwaliteit, kan de historische
gelaagdheid van de plek en de relatie tussen plek, programma en doelgroep versterkt
worden.
Toch dient hierbij opgemerkt te worden
dat jongerencultuur z eer veranderlijk is en
moeilijk te sturen valt . De openbare ruimte
in het dok bezit echter genoeg intrinsieke
kracht, mede door zijn heldere grenzen,
vorm en schaal , om deze veranderingen op te
kunnen vangen
Door de schaal is de ruimte in het dok ook
te gebruiken door andere stadsgenoten voor
bijvoorbeeld een wekelijkse markt , maar natuurlijk ook als expositie -, festival - of evenementen terrein , of misschien wel als sportplaats voor een "urban football clinic " van de
in Almada opgegroeide Louis Figo.
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ONDERGRONDS:
DE ONDERGRONDSE ERVARING DOORGROND
Ondergronds bouwen is een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds weer opduikt in de
media. Er wordt even aandacht aan besteed, om daarna weer naar de achtergrond te verdwijnen. Vaak wordt het als oplossingsrichting aangedragen voor complexe stedenbouwkundige
en infrastructurele problemen. Denk bijvoorbeeld maar aan het recente plan van aannemer/
ontwikkelaar Strukton om alle grachten in Amsterdam te onderkelderen om zo in één klap
de logistieke problemen van de oude binne.nstad op te lossen. Door dit onderkelderen van de
grachten wordt tevens ruimte geschept voor functies zoals megabioscopen en winkelcentra die
weliswaar thuishoren in het centrum van een hoofdstad , maar die botsen met de historische en
fijnere korrelgrootte van de binnenstad. Wat overblijft, is een idyllische bovengrondse binnen·
stad waarvan alle organen die het tot een levend centrum maken zijn begraven: onder de grond
en uit het ziehr.lil

Een andere tendens is om door middel van
ondergronds bouwen woningen te realiseren
die verdiept onder het maaiveld zijn aangelegd. Er zijn vele voorbeelden van op te noemen, maar ze worden meestal gekenmerkt
door een gras of vegetatiedak. Integratie van
natuur en architectuur lijkt hier de belangrijkste insteek. Een prachtig idee om in het
groene hart te kunnen bouwen, toch?
Beide voorbeelden vragen om enige scep sis. De drijvende kracht achter deze ontwikkelingen zijn vaak de grote betonboeren,
aannemers en ontwikkelaars van Nederland.
Hoewel de intenties van deze partijen best
goed bedoeld kunnen zijn, moet er vooral
geld aan verdiend worden. Ook het belangrijkste kennisnetwerk over ondergronds
bouwen in Nederland, het COB, wordt mede
gefinancierd door bovengenoemde partijen.
Beide voorbeelden hebben echter een enorme (architectonische) potentie, dat ze erg
aantrekkelijk maakt en tot de verbeelding
doen spreken. In het voorbeeld van Amsterdam biedt het ontstaan van twee werelden,
een boven- en een ondergrondse, enorme
kansen om de stad veel aantrekkelijker te
maken. Het beste van de twee werelden is zo
te combineren tot iets dat veel groter is dan
de som der delen. De crux ligt in het verbinden van deze twee werelden .
Datzelfde geldt eigenlijk voor het andere
voorbeeld van de ondergrondse woningbouw.
De integratie van landschap en architectuur
biedt veel kansen en vraagt misschien om een
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verschuiving van de grens tussen het private
en publieke domein, want ook in de meest
verstedelijkte wijken is iedere achtertuin tegenwoordig toch een klein paradijsje of een
landschap op zich? Om aan de verschuiving
van de privacygrens tegemoet te komen, liggen kansen in de geborgenheid van het ondergrondse.
Kort samengevat zou men kunnen stellen
dat het meest kansrijke en fundamentele aan
ondergrondse architectuur de overgang tus·
sen de onder en bovengrond is. Daar ligt een
groot architectonisch potentiaal.
Hoewel beide voorbeelden aanknopingspunten. bieden voor discussies over andere

Afb. 16.

(Hicrnaasc)

Ingang

karscgroc

Slovenië

(Onder, links) Hcc plan van Scrukcon voor hcc
onderkelderen van de grachcen in Amscerdam.
(bron: www.amsccrdamscbinncnscad.nl)
Afb. 18. (Onder, midden) Idem , doorsnede grachc.
Afb. 19. (rechcsondcr) Ht·CErdhaus van archicecc Pecer
Velsch (bron: www.erdhaus.ch)
Afb. 17.

(maatschappelijke) thema's, wil ik me beperken tot de achterliggende processen die
horen bij het beleven van een ondergrondse
ruimte.
De architectuur van een ondergronds gebouw wordt heel anders ervaren dan van
een "bovengronds" gebouw. De bezoeker
kan vaak niet de buitenvorm van het gebouw
zien en heeft meer moeite om zich te oriënteren. Vaak worden ondergrondse ruimtes
als beangstigd ervaren. Hierbij spelen naast
eigen ervaringen en ervaringen van anderen,
ook fundamentele psychologische proces sen van het waarnemen een belangrijke rol.
Daarnaast roept het "ondergrondse" veel verschillende cultuurhistorische associaties op

die de waarneming van de bezoeker ook beïnvloeden.
De bedoeling is om het waarnemen en ervaren van ondergrondse ruimten in een breder
kader te plaatsen en meer inzicht te krijgen in
de totstandkoming van psychologische processen en mechanismen die bij het waarnemen
een rol spelen. Door dit inzicht kunnen ontwerpbeslissingen beter worden onderbouwd
en gestuurd: het ondergrondse doorgrond.

PSYCHOLOGISCHE MOTIEVEN
OM ONDERGRONDS TE GAAN
Wie ooit wel eens een grottencomplex heeft
bezocht, weet wat voor indruk die ervaring
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kan achterlaten. Een goed voorbeeld zijn bij voorbeeld de karstgrotten in Slovenië. Deze
grotten hebben de Italiaanse dichter/schrij ver Dante geïnspireerd tot zijn meesterwerk
La Divina Comedia.
Het licht in een ondergrondse ruimte is
verraderlijk. Dicht bij de ingang is er nog natuurlijk licht. Daarna is er alleen kunstmatig
licht. Het heeft iets weg van een in scène gezette ruimte, alleen de rotsformatics zijn wel
echt. De ervaring die je als bezoeker krijgt is
door de mens in scene gezet. Die invloed is
duidelijk merkbaar. De vraag rijst of je hier
al van een soort architectuur zou kunnen
spreken.
De Zwitserse architect en schrijver Piërre
Zoelly reikt een mogelijke oplossingsrichting voor deze vraag aan in zijn boek "Terratektur" (1989). Hij pleit voor nieuwe naam
voor ondergrondse architectuur : "Terratektur", een samenvoeging van Terra (aarde) en
Tektur (het maken).

Afb. 20. Thermaalbad in Vals van Peter Zumthor (bron:
www.danda.be)
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Volgens deze Zwitserse architect spelen
naast technische en pragmatische aspecten
vier thema's uit ons tijdperk een belangrijke
rol voor ondergrondse architectuur : Angst,
Unruhc, Rückzug und Ncubesinnung.f~J
Angsr (voor dood of vervolging) heeft in
het verleden geleid dat we onze toevlucht
zochten tot grotten en ondergrondse bouwwerken. Maar ook heeft angst onze bouwwerken later beïnvloed, al houden we dat
vaak liever geheim. Denk maar eens aan bunkers of vestingen.
Naast angst speelt Unruhe (onrust) een
rol, voornamelijk door verkeer en de drukte
van het alledaagse leven. Het verlangen naar
Rückzug (terugtrekking, geborgenheid) is
daarvan een afgeleide en leidt tot Neubesinnung (bezinn.ing).
"Psychopathologisch kan men stellen: de
mens die het zinloos rondrennen moe is, wil
terug in moeders schoot, en de architect die
het zinloos bouwen moe is, wil terug in moeder aarde." flJ
Voor buitenstaanders is dit misschien iets
negatiefs, maar voor ingewijden is dir volgens Zoelly iets ontzettends positiefs. On dergrondse ervaringen stellen de zinruigen
op scherp. Ondergronds is het verschil russen stilte en geluid bijvoorbeeld makkelijker
te onderscheiden.

ZINTUIGUJKE ERVARING
VAN ARCHITECTUUR
Het is niet voor niets dat er de laarsre jaren zoveel belangstelling is geweest voor
architecten met een zintuiglijke benadering
van architectuur. Een goed voorbeeld is de
Zwitser Peter Zumthor, die de vier thema's
van Zoelly feilloos heeft geïntegreerd in her
thermaalbad in Val (1996). Het gebouw lijkt
te zijn 'uitgehakt' in een berg.
Een badhuis is een plek waarin je je even
kunt terugtrekken uit de drukte en stress
van het dagelijks leven. Je kunt er de geborgenheid ervaren van her warme water om je
lichaam, van de geluiden van water, de echo
en voetstappen van andere badgasten. Na
een aantal uren van die geborgenheid leidt
de rust tot een frisse en ontspannen kijk op
de wereld om je heen. Zumthor weet deze

Alb. 21. Th ermaalbad in \fals van Peter Zumthor (bron:

www.mckr.com: uscr: p2cl)

zintuiglijke ervaringen te versterken door de
lichtval in de ruimtes en de eenvoud van het
materiaal die zowel de vloeren, de wanden
als het plafond omvat. Alles wat niet nodig is
of afleidt, lijkt weggelaten.
Het belangrijkste element uit deze zintuiglijke ervaring is het feit dat je zintuigen
ongemerkt op scherp worden gesteld. Het
bjkt alsof alle zintuigen even op scherp wor
den gezet. Het geluid, de echo, het (kunstmatige) licht, de luchtvochtigheid, de temperatuur, de geur, alles doet een duit in het zakje.
Het even op scherp zetten van de zintuigen,
wordt ook wel arousal genoemd. Deze (tijdelijke) vorm van opwinding of stressreactie
zorgt ervoor dat je net iets beter kunt waarnemen (en presteren).
Bij een badhuis zorgen rituelen, zoals het
kopen van een entreebewijs en het omkleden
en het daarmee ontdoen van je dagelijkse
status, voor een opeenvolging van activitei t en die de zintuigen langzaam voorbereiden
op wat komen gaat. Ook heb je misschien
verwachtingen van wat komen gaat, die je
waarneming op voorhand sturen. Daarover
later meer.

NIVEAUS VAN PSYCHOLOGISCHE
PROCESSEN: WAARNEMING
COGNITIE EN EMOTIE
Om beter te begrijpen hoc je waarneming
tot stand komt, is meer inzicht nodig in de
fundamentele psychologische processen die
invloed hebben op je waarneming
Psychologische processen kunnen op drie
niveaus plaatsvinden:
l. Op het niveau van de waarneming. Hierbij kun je denken aan de omgeving, de indeling en de grootte van het gebouw. Het gaat
hierbij vooral om de eerste indruk;
2. Op het niveau van cognitie. Hiermee
worden cognitieve processen bedoeld, zoals
de verwachtingen die je vooraf heb van een
gebouw;
3. Op het niveau van de emotie, ook wel
affectieve processen genoemd. Hieronder
vallen bijvoorbeeld angst en opwinding,
maar ook de instincten van een mens. Deze
drie processen staan niet los van elkaar. Ze
beïnvloeden elkaar en vaak is er sprake van
overlap.
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VOORBEELD: PSYCHOLOGISCHE
PROCESSEN BIJ ORIËNTATIE
Hoe bepalen deze psychologische processen onze waarneming? Een relatief eenvoudig te beschrijven systeem is het proces van
oriëntatie in de (bebouwde) omgeving, in de
literatuur wayfinding-strategicën genoemd.
Om een route te kunnen bepalen door een
gebouw, maakt de mens gebruik van verschillende strategieën. De twee belangrijkste strategieën zijn de route en de ruimtelijke strategie. Bij een route strategie maakt
men gebruik van kennis van plaatsen en
routes. Bij een goede bewegwijzering is dit
een effectieve strategie. Bij een ruimtelijke
strategie oriënteert men zich aan de hand
van ruimtelijke herkenningspunten in de
omgeving. Die herkenningspunten kunnen
zich zowel binnen in her gebouw (bijv. een
centrale hal) of buiten her gebouw (een kerktoren) bevinden .
Naast deze route en ruimtelijke strategie oriënteren mensen zich ook door eerder
opgedane ervaringen. Als je bijvoorbeeld in
een vreemde supermarkt komt, dan weet je
meestal toch dar de broodafdeling zich achter in de supermarkt bevindt.
Meestal gebruiken mensen meerdere strategieën tegelijk. Welke strategie de voorkeur
verdient, hangt voor een groot deel af van de
situatie. Op bijvoorbeeld een grote complexe
luchthaven met een goede bewegwijzering,
verdient de route strategie meestal de voorkeur.
Toch zijn er ook andere factoren die de
voorkeur voor een strategie bepalen. Zo
hebben mannen een sterkere voorkeur voor
een ruimtelijke strategie en vrouwen een
voorkeur voor de route strategie. Naast dit
verschil in geslacht, speelt leeftijd ook een
rol. Ouderen en kinderen hebben vaak meer
moeite om de weg te vinden. Vooral kinderen
zijn gevoelig voor herkenningspunten. Het
restaurantketen Me Donald's maakt daar
bijvoorbeeld handig gebruik van.
Een architect kan hieruit verschillende
aanknopingspunten afleiden. Een goede bewegwijzering lijkt essentieel, net als duidelijke herkenningspunten , zoals een atrium of
zichtlijnen naar andere herkenningspunten .
Een duidelijke hiërarchie in een gebouw vergroot ook de overzichtelijkheid en daarmee
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de oriëntatie van de bezoeker. Te veel beslis punten werken verwarrend. Toch is er niet
één eenduidige ontwerpstrategie af te leiden. Om hier meer inzicht in te krijgen is het
handig om te weten hoe het menselijk brein
informatie verwerkt. Een opvallend aankno pingspunt, dat voorkwam uit het onderzoek
naar wayfinding-strategieën, is dat mensen
moeite hebben zich te oriënteren in gebouwen waarin de hoeken niet 90 graden zijn.
Ons brein heeft namelijk de neiging om re
denken in hoeken van 90 graden .
Om deze manier van informatieverwerking door het menselijk brein inzichtelijk re
maken , begeven we ons op het terrein van de
Gestalrps ye hologie .

GESTALTPSYCHOLOGIE: HET
AUTOMATISCH WAARNEMEN
VANRELATIES
Bij het waarnemen hebbeo mensen de nei ging systematiek re zien , ook als deze niet
noodzakeüjk bestaat:
"Gesralrisren beargumenteren dar perceptie van een object nier bepaald is door de afzonderlijke elementen van dar object, maar
door de relatie russen deze elementen in de
manier waarop ze samen een geheel vormen." 1<1
Doordat ons brein automatisch de neiging
heeft om ergens systematiek in re zien, is her
in staat informatie sneller re verwerken. Het
vervormen van hoeken van net iets groter en
kleiner dan 90 graden is daar een voorbeeld
van . In de arcbirecruur, stedenbouw en ook
de schilderkunst wordt handig gebruik gemaakt van de wetten van de Gestalt. Deze
wetten van Gestalt zijn een handig hulpmiddel om de perceptie van de bezoeker re beïnvloeden .
Je zou hieruit kunnen concluderen dat
onze neiging om systematiek te willen zien
zou kunnen betekenen dat een heel over ·
zichtelijk gebouw mooier wordt gevonden
dan een heel complex gebouw. Toch gaat
deze hypothese niet op. De mens heeft een
aangeboren behoefte aan complexiteit. Dit
kan gelden voor een object, maar ook voor
een hele omgeving. Een te eenvoudig gebouw
is visueel minder interessant en wordt daar-
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door sneller saai gevonden. Een te complex
gebouw blijft visueel interessant, ook naar·
mate de complexiteit blijft toenemen. Toch
wordt een heel complex gebouw niet per se
als heel attractief beschouwd . De kunst is
om als ontwerper de juiste balans te vinden
tu sse n complexiteit en duidelijkheid , om zo
een zo attractief mogelijk gebouw te maken .
Het automatisch waarnemen van een relatie tussen objecten is niet zozeer een cognitief proces Dat wil zeggen dat van een beredeneerde of aangeleerde rel atie tussen de
objecten niet echt sprake is .

HET(AUTOMATISCH)WAARNEMEN
VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
De Amerikaanse psycholoog J.J. Gibson
(1904 -1979) ontwikkelde eeo theorie die
verwant is met de uitgangspunten van de
Gestaltpsychologie, namelijk het automatisch waarnemen van relaties . Hij stelt dat
de wereld wordt waargenomen naar de gebruiksmogelijkheden die de waarnemer zier.

Om dit proces van waarnemen te kunnen
doorgronden, speelt de specifieke omgeving
een rol en is een actieve rol weggelegd voor
de w aarnemer. Om uitgebreid in te kunnen
gaan in hoeverre dit proces automatisch dan
wel aangeleerd (cognitief) is, is ee n veel preciezere achtergrondkennis en uitleg van definities noodzakelijk. Dat zou de doelstelling
van mijn betoog niet ten goede komen.
De reden dat deze theorie toch genoemd
moet worden, is dat de vcronderstelling dat
een object wordt waargenomen naar zijn gebruiksmogelijkheden cruciaal is om de totstandkoming van associaties te helpen verklaren.
Een s toel zou volgens deze theorie worden
waargenomen als een object met de actiemogelijkheid 'zitten'. De ondergrondse ruimte
zou dan waargenomen kunnen worden als
een object met als actiemogelijkheid 'verdwalen' of 'instorten'. De perceptie van het object
is dus gekoppeld aan het zien van gebruiks·
moge lijkheden. Om negatieve associaties met
over ondergrondse gebouwen om te kunnen
buigen, is het van belang dat de waarnemer

-43

als ontwerper gewoon cadeau. zonder dat je
ook maar één lijn op papier hebt gezet.
Toch zijn er associaties die hardnekkiger
en schadelijker zijn voor het imago van ondergrondse gebouwen. Het woord imago zegt
eigenlijk al waar het over gaat: het beeld dat
je van een object of persoon hebt. In de literatuur wordt dit psychologisch mechanisme
omschreven als verwachtingen en schemata.

Afb. 23. Volgens}]. Gibson 's rheorie wordr dir objecr
niet waargenomen als stoel, ma~1r ~7ls object
mer de acricmogelijkheid ziucn. (Bron: www.
nicehomede:cor.com; Barcelona Chair, Mies
van der Rohe)

ook bekend raakt met positieve gebruiksmogelijkheden.

CULTUUR GEBONDEN ASSOCIATIES
Naast de hier besproken automatische
psychologische processen die de voorkeur
van een mens voor een gebouw kunnen beïnvloeden, is smaak ook voor een groot deel
cultureel gebonden. Nog scherper geformuleerd: smaak is ook vaak tijdsgebonden binnen één cultuur.
Over smaak valt niet te twisten. Toch is er
een aspect dat niet onderbelicht mag blijven
als we het over her ervaren van ondergrondse
gebouwen hebben.
Aan ondergrondse gebouwen kleeft vaak
een negatief imago, dat voor een deel cultureel gebonden is. In de meeste culturen
worden de doden onder de grond begraven
en een associatie met de dood is dan snel gemaakt. De onderwereld, de hel, wordt veel
religies in verband gebracht met het ondergrondse. De eerder besproken karstgrotten
in Slovenië inspireerde de schrijver Dante
voornamelijk voor de onderwereld in La Divina Comedia. Deze associaties hoeven niet
zozeer negatief te zijn. Ze maken het betreden van een ondergrondse ruimte ook spannend en deze (culturele) gelaagdheid krijg je
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ASSOCIATIES: VERWACHTINGEN
EN SCHEMATA
Verwachtingen zijn het resultaat van een
mentaal beeld. Dit beeld noemt men een
schema. (meervoud " schemata) Een schema
bestaat uit eigenschappen en associaties
die kenmerkend zijn voor objecten uit een
bepaalde categorie. Een categorie is bijvoorbeeld 'supermarkten' of 'ondergrondse ruimten'.
Een schema is dus een soort generalisatie
van de eigenschappen van een categorie, die
gebruikt kan worden als een ezelsbruggetje
om oude informatie over een categorie te onthouden en nieuwe informatie te verwerken.
Zo kunnen conclusies afgeleid en verwachtingen gecreëerd worden over onbekende
exemplaren van een categorie.
De generalisatie van eigenschappen is tegelijk de sterkte en de zwakte van dit systeem. Een schema wordt door het menselijk
brein gebruikt om sneller informatie te kunnen verwerken. In stressvolle situaties kan
het brein terugvallen op deze mechanismes.
Daarin ligt de kracht van schemata. Hierdoor
is de mens sneller in staat om te handelen.
Een voorbeeld: Stel je hebt haast en wilt
een brood kopen. Je loopt een supermarkt in.
Doordat we een mentaal beeld hebben over
de categorie 'supermarkten·. weten we dat
de broodafdeling zich meestal achter in de
supermarkt bevindt. Het terugvallen op dit
schema over 'supermarkten' betekent ook
dat de waarneming beïnvloedt kan worden.
Als je bijvoorbeeld haast hebt in een supermarkt (verhoogd arousal), is er minder tijd
om details waar te nemen. Onze waarneming
wordt dus gestuurd door ons schema over
supermarkten. Er bestaat daardoor een grote
kans dat de (lange) rij bij de kassa je meer
opvalt dan normaal.

De lichte stressreactie, in de literatuur
arousal genoemd , draagt dus niet altijd bij
aan het op scherp stellen van de zintuigen
in positieve zin . Te veel arousal zorgt ervoor
dat we eerder terugvallen op ons schema en
minder 'echt' onze omgeving waarnemen.
Wanneer een schema over een categorie
negatieve associaties bevat, kan dit een negatief gevoel geven . Onze waarneming wordt
daarbij dus gestuurd door deze associaties.
Het is dus de vraag of je dit als ontwerper
wilt.
Een ontwerper zou zich heel bewust moeten zijn van schemata bij ondergrondse gebouwen. Doordat de buitenvorm van het gebouw niet goed waargenomen kan worden ,
zullen bezoekers eerder geneigd zijn om
terug te vallen op schemata. Ondergrondse
ruimten kunnen ook geassocieerd worden
met een vochtige, donkere ruimte die in kan
storten, of waar je opgesloten kunt raken .
Associaties met de dood zijn ook gemakkelijk gemaakt. Dit kan dus de waarneming
beïnvloeden. Ook de aandacht voor details
kan daardoor minder worden , iets wat je als
ontwerper misschien liever niet wilt.
Het is dus zaak je hier als ontwerper be·
wust van te zijn en extra aandacht te besteden aan de oriëntatiemogelijkheden en
de bijbehorende wayfinding-strategieën die
eerder al aan bod zijn gekomen.

lnstruclion:
1. Cut oul pieces
2. Mach Tab A laB
3. Wa-Lah!

Afb. 24. Stereotypes zijn ook een vorm van schemata.
(Bron: www.haronhlcc.com)

VERANDEREN VAN SCHEMATA
Het veranderen van een schema is een las tige zaak, omdat informatie die een schema
bevestigen makkelijker wordt opgenomen
dan informatie die het schema tegenspreken.
De grootte van de categorie (het aantal objecten) is belangrijk voor het veranderen van
een schema. Des te kleiner een categorie, des
te groter de impact van een nieuwe informatie.

Een positieve ervaring over de categorie
'ondergrondse ruimte' brengt de sterkste verandering van het schema van ondergrondse
ruimten teweeg. Door het eerder genoemde
thermaalbad in Vals te bezoeken, kan bijvoorbeeld zintuiglijk ervaren worden, dat
donkere ruimtes ook geassocieerd kunnen
worden met rust en bezinning. Dat het gebouw niet 100% als ondergronds te bestempelen valt, doet niets af aan het feit dat deze
ervaring toegevoegd wordt aan het schema
'ondergrondse ruimtes'.
Ook het ervaren van een theatraal, prachtig verlicht grottencomplex verbreedt ook
dit schema. Wie een grottencomplex bezoekt
met een zaklamp doet weer een hele andere
ervaring op. Alle ervaringen die raakvlakken
hebben met 'ondergrondse ruimte' dragen bij
aan een breder schema.

SCHEMATA EN ATTITUDES
De eerder aan bod gekomen psychologische
processen van verwachtingen en schemata ,
leiden uiteindelijk tot een houding die men
over een object of persoon kan aannemen.
Dit noemt men een attitude. Een attitude bestaat dus niet alleen uit gedachten over een
object of persoon, maar ook gevoelens die je
krijgt wanneer je aan dat object of die persoon denkt of ermee in aanraking komt.
Schemata en attitudes zijn dus onlosma·
keiijk met elkaar verbonden. Schemata omschrijven de verwachtingen en het beeld dat
je bij een object of persoon hebt. Attitudes
zijn de oordelen , zowel emotioneel als cognitief, die de schemata teweeg brengen .
Attitudes worden voornamelijk door
twee elementen bepaald: externe invloeden
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en ervaring. Mensen in je directe omgeving
vormen belangrijke bronnen van informatie. Daarom zullen je je eigen mening vaak
baseren op dat wat anderen in je omgeving
denken.
Ervaring is echter meer bepalend voor een
attitude dan de externe invloeden, zoals de
mening van anderen. Een attitude veranderen kan daarom het beste door nieuwe ervaringen op te doen. Het is niet voor niets
dat het Centrum voor Ondergronds Bouwen vaak excursies organiseert naar ondergrondse gebouwen en juist op zulke locaties
symposia en seminars houdt. Door positieve
ervaringen op te doen, kan onze attitude ten
opzichte van ondergrondse ruimtes veranderen. Deze ervaring hebben ook invloed op ons
schema van ondergrondse ruimtes: doordat
ons schema positief verrijkt wordt, zullen
we ook beEer in staat zijn ruimtes positief te
visualiseren die nog niet gebouwd zijn. Dit
is een bijzonder handig om te weten als je

Afb. 25. Predjama Castie Slovenië, Het kasteelgebouwd
op de ingang van een grottencomplex gaat
naadloos over op het onder-/achterliggende
grottencomplex.
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als architect je opdrachtgever moet overtuigen van de kwaliteiten van een ondergronds
gebouw. Zelf een excursie organiseren kan
overtuigender zijn dan mooie plaatjes of verhalen.

CONCLUSIES
De hier besproken psychologische meehanismes geven de ontwerper meer inzicht in
de perceptie en beeldvorming van ondergrondse architectuur. Deze psychologische
mechanismes zijn overigens niet alleen toepasbaar voor ondergrond se gebouwen. Wat
duidelijk wordt is dat veel psychologische
processen automatisch plaatsvinden, soms
al op het niveau van het waarnemen zelf.
Terug naar de voorbeelden van het onderkelderen van de grachten in Amsterdam en
de ondergrondse woningen in Nederland.
Men zou kunnen stellen dat het meest kansrijke en fundamentele aan ondergrondse architectuur de overgang is tussen de onder- en
bovengrond. Daar ligt een groot architectonische potentieel.
Negatieve associaties met het ondergrondse worden vaak als een bedreiging gezien
voor de ontwikkeling van ond ergrondse
projecten. Uit de behandelde psychologische processen blijkt dat het veranderen van
deze processen vaak lastig en tijdrovend is.
Het zou beter zijn als deze psychologische
processen positief gebruikt zouden worden
in plaats van dat ze als bedreiging worden
gezien.
Als ontwerper ktijg je spanning cadeau
in de vorm van een verhoogde stressreactie
(arousal) als de bezoeker de ondergrondse
ruimte betreedt. Daardoor is de bezoeker geneigd om terug te vallen op zijn of haar schema van 'ondergrondse ruimte'. Naast min of
meer automatisch gcstuurde associaties, sturen ook culturele associaties de waarneming.
Ze maken het betreden van de ondergrond se
ruimte spannend en deze culturele gelaagdheid krijg je als ontwerper gewoon cadeau.
Deze gelaagdheid kun je als ontwerper uitbuiten.
Door de overgang tussen onder en bovengrond minder absoluut en extreem te maken,
wordt de ondergrondse ervaring meer opgerekt. In plaats van een onder- en een boven-

Afb. 26. Plan Amfora van St rukton en Zwarts & Jansma.
(bron: www.zwarts.jansma.nl)

wereld, ontstaat er zo ook een tussenwereld
of entreezonc, die de twee werelden met
elkaar verbindt. Daardoor worden de onderen bovenwereld beter met elkaar verweven,
waardoor een sterker (stedelijk) landschap
kan ontstaan. De tussenwereld staat zo niet
alleen In dienst van de onderwereld, maar
verrijkt ook de bovenwereld .
In het voorbeeld van het onderkelderen
van de grachten in Amsterdam voegt het
ondergrondse programma de noodzakelijke
moderne (infrastructurele) elementen toe
die horen bij het centrum van een grote stad.
Door de verbinding tussen onder· en boven
wereld op de juiste plaatsen minder absoluut
te maken , wordt voorkomen dat de oude stad
als een idyllisch gehistoriseerd en vooral
toeristisch stedelijk landschap overblijft,
terwijl de echte stad zich onder de grond
bevindt. De onderwereld verrijkt via de tUS··
senwereld de bovenwereld en vormt zo een
nieuw stedelijk landschap. Dit kan dus ook
als stedenbouwkundig middel worden in-

gezet om zwakkere stedelijke plekken een
impuls te geven.
In het voorbeeld van verdiepte woningen
in het landschap wordt er eigenlijk ook een
tussenwereld gecreëerd, waardoor er een
betere integratie tussen landschap en architectuur tot stand komt. Deze integratie van
landschap en architectuur zorgt automatisch
voor een verschuiving van de grens tussen
het private een publiek domein. De automatische associatie voor het gebruik van de ondergrond als bescherming en het verschaffen
van geborgenheid wordt hier positief ingezet
om aan de verschuiving van de privacygrens
tegemoet te komen.

[IJ Het plan voor ha onderkelderen van de grachten
in Amsterdam heet Amfora (Alternatieve Multi-

Functionele Ondergrondse Ruimte Amsterdam)
en is in januari 2008 voor het publick gepresenteerd. Meer informatie: website van StruhLOn Vatgoed of Zwans en Jansma Architecten.·
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http:/lwww.struktonbouwcnvastgoed.com
http:/lwww.zwarts.jansma.nl
[2] Zodly, Piërre; Terratektur. Ein .ltieg in die unterirdische Architcktur; Basd, Birkhduse, 1989
De woorden Angst, Unruhe, Rüázug und Neubesinnung ziJn bewust in Duitse taal, omdat die
de betekenis beter dekt dan de Nederlandse
vertaling.
[3] Zelfde bron, citaat pag. 10-II . vertaald uil het
Duits.
[4] R. Budi, Ht1man Malivalion and Emotion (2nd
Ed) New York,john Wilcy c> sons, 1988
[5] Bronvermelding iffustratie:
Heather Griffioen-Young, TNO-TM , Soesterberg;
Sander Korz. Eysinh Smeet.1 & Etman, Den
Haag
0106- Intuïtief waarnemen
Centrum Ondergronds Bouwen Gouda, 19982000

pag. 21
(De auteurs hebben dit weer overgenomen uil de
volgende literawurbron: Lang,]. I Creating Architectural Thcory: The Ro/e of thc Behaviaral
Science in Environmental Design I Ncw York,
Van Nastrand Reinhol, 1987)
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Afb. 27. Uithangbord als entree
(bron: Huntmidwcrst)

Afb. 28. dansacademie in Arnhem van Hubert-Jan Henkct.
(bron: www.henket.nl)

"THE SPACE tN-BETWEEN":
OVER DE CONNECTIE TUSSEN
ONDER- EN BOVENWERELD
Bij ondergrondse gebouwen zal er automatisch ook sprake zijn van een bovengrondse operatie . De connectie tussen de boven- en onderwereld vormt de basis voor een geslaagd ondergronds
gebouw. De bezoeker krijgt informatie over heb gebouw via de zichtbare (bovengrondse) elementen . Floris Alkemade stelt in een onderzoeksrapport voor het Centrum voor Ondergronds
Bouwen (2002) dat deze elementen het gebouw nier met de gebruikelijke (bovengrondse) architectonische middelen kunnen representeren. De hoofdvorm van het gebouw is door de ondergrondse plaatsing immers niet of nauwelijks zichtbaar. De centrale vraag die is hoe de verbin ding russen de boven · en onderwereld vorm gegeven zou moeten worden.

De keuze voor een ondergronds gebouw in
Nederland komt meestal voort uit externe
factoren en niet zozeer uit de fascinatie voor
ondergrondse architectuur zelf. Deze externe factoren kunnen naast meer functionele
eisen ook voortkomen uit architectonische
overwegingen. Vaak vormt een ondergronds
bouwwerk dan een toevoeging op een bestaand bouwwerk. Een voorbeeld daarvan is
de academie voor dans van Huber-Jan Henket in Arnhem uit 2004 , dat naast het oude
gebouw van Rietveld is gepositioneerd. Het
gebouw van Rietveld functioneert als lobby
voor het ondergrondse gedeelte. De verbinding tussen boven- en onderwereld krijgt
daardoor een gelaagdheid. Door deze gelaagdheid behoudt het ondergrondse volume
tevens haar autonomie.
Deze strategie is wel een keuze die de
moeilijkheden van een ondergronds gebouw
eenvoudig uit de weg gaat, waarmee niet
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gezegd wordt dat dit geen juiste keuze kan
zijn. Rij bovengrondse architectuur levert
de gevel meestal directe en ondubbelzinnige
informatie aan de buitenwereld. Tevens is
het volume van het gebouw goed zichtbaar.
Bij een ondergronds gebouw wordt de relatie
met de buitenwereld vaak gereduceerd tot de
elementen die wel zichtbaar zijn.
Floris Alkemade (2002) stelt dat deze reductie een belangrijke claim legt op de zichtbare onderdelen van het gebouw, omdat de
betekenis, het karakter en de expressie van
het gebouw als geheel als het ware worden
samengebald in deze zichtbare elementen.
Ze worden daarbij een soort 'billboards'
die verwijzen naar dat wat onder de grond
bevindt. Deze relatie is echter niet controleerbaar, waardoor de ontwerper de vrijheid
heeft om te kiezen wat hij wel en niet laat
zien. Deze analyse is erg interessant, omdat
de lobby van het gebouw, dat gedeelte wat de

entree van het gebouw vormt, een wezenlijke
rol zal spelen in het kenbaar maken van het
ondergrondse gebouw.

DE GE.IDEALISEERDE BOVENWERELD
In het in het essay "Ondergronds: de ondergrondse ervaring doorgrond" besproken
voorbeeld over het onderkelderen van de
Amsterdamse grachten, lijkt het erop dat hoe
meer men de (historische) binnenstad idealiseert, hoe meer de bovengrond daarmee iets
van zijn echtheid lijkt te verliezen.
In het plan van Richard Roger voor de Lisnave-werf in Almada (Atkins, 2006) is deze
tendens ook te zien, ook al is dit functioneel
niet perse noodzakelijk. In her plan wordt
het parkeren van auto het liefst verstopt in
de bestaande droogdokken (of in een kunstmatig aangelegde berg), alsof er gebrek zou
zijn aan ruimte om te parkeren. Het maken
van voetgangervriendelijk gebied hoeft niet
re betekenen dat alle auto's uit het straatbeeld zouden moeten verdwijnen. Het autobezit is een duidelijk kenmerk van de huidige tijdsgeest en staat symbool voor vrijheid
en individualisme. Daarnaast is een auto ook
een statussymbool, zeker in Portugal.

Afb. 29. stadshart van Almere masterplan van OMA

(bron: 17ickr.com user: juxtaposition86)

De meeste ondergrondse gebouwen lijken
dus dienstbaar aan de bovengrond. Enerzijds
kan dit komen doordat de bovengrond het
nieuwe programma niet verdraagt (academie voor dans van Henket in Arnhem), anderzijds omdat het programma te kwetsbaar
lijkt voor de bovengrond en daardoor (ge·
deeltdijk) ondergronds wordt geplaatst. De
paradox tussen de schijnbaar geïdealiseerde
(al dan niet historische) bovengrondse stad
en de moderne toevoegingen in de ondergrond vormen een fascinerend gegeven. Het
verweven van deze twee is cruciaal voor het
functioneren van de stad.

HET ONDERGRONDSE EN DE STAD
Bij het bestuderen van literatuur over ondergrondse architectuur zijn er veel voorbeelden te vinden van gebouwen in heuvelachtig of bergachtig landschap. De ingang
van een gebouw kan dan eenvoudig op de
meest logische plek in een schuine helling
worden gemaakt. De geografie van de locatie
vormt de aanleiding hoc de lobby en entree
van het gebouw worden vormgegeven . De
hoogteverschillen in het landschap maken
het mogelijk dat her gebouw zich ook in zijn
omgeving kan manifesteren. Door plooiingen
in het landschap manifesteert het gebouw
zich op een schijnbaar natuurlijke wijze aan
zijn omgeving. In een vlak maaiveld is deze
relatie minder natuurlijk. Een volledig plat
maaiveld maakt het lastig om het ondergrondse met het bovengrondse te verenigen.
Een voorbeeld van het op stedenbouwkundig
niveau plooien van het maaiveld is het centrum Almere waar zich onder het hellende
maaiveld een parkeergarage bevindt.
In de Lisnave scheepwerf is ook sprake
van een kunstmatig aangelegd maaiveld. De
dokken zijn gebouwd in een zeearm van de
monding van de rivier de Taag. Het maaiveld
is vlak en bevindt zich een aantal meter boven zeeniveau. De scheepswerf bestaat uit
een aantal droogdokken . In het stedenbouwkundig plan van Richard Rogers e.a. worden
deze dokken vol gezet met water, en indien
haalbaar worden één of meerdere dokken
volgebouwd met pa rkeerkelders. Dit is een
praktisch insteek om het dok her t e gebruiken.
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Afb. 30. (bo ven) Grafische weerga••e mn verschillende
lagen in hu dok.
Afb. 31. (links) /lluscraries v;w Gustave Dort' uit
de /9e Eeuw bij La Divina Comedi.1. (bron:
wikipedia)
Afb. 32. (rechrerp.1gina, bo•Tn) Een van de eerste
conccprrekcningcn in her ontwerpend
onderzoek mee vcrschillende werelden.

Het kleinste dok wordt niet vol gezet met
water. Dit dok vraag erom om het 2e maai,
veld, dat op zo'n 11,5 meter diepte ligt, bloot
te laten liggen en onderdeel te maken van de
stedelijke structuur. Door de bodem van het
dok in de het stedelijke plan te betrekken,
wordt de aanwezige kunstmatige topografie
van de scheepswereld versterkt. Maar hoe
deze twee maaivelden met elkaar te verbin,
den?
DE TUSSENWERELD

Uit analyse van de locatie komt naar voren
dat dit tweede maaiveld op 11 ,5 meter diepte
als stedelijke ruimte vooral goed kan functi ,
oneren als her (gedeeltelijk) overdekt wordt,
zodat er voldoende schaduw is. (voor meer
informatie + argumentatie zie elders in dit
verslag) Door deze overkapping ontstaat een
stedelijk dak met daaronder een stedelijk
plein. Door roevoeging van her dak ontstaat
russen deze her stedelijk dak en her 2e die,
per gelegen maaiveld een schemergebied: een
russenwereld zonder exact vast te stellen
grenzen. Deze russenwereld vormt de lobby
russen onder en bovenwereld.

VERBEELDING VAN DE
TUSSENWERELD: DANTE'S
LA DIVINA COMEDIA

Veel religies kennen ook een onder, en een
bovenwereld . Zo ook her katholieke geloof.
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De bovenwereld is de hemel, het paradijs
waar elke vrome gelovige terecht komt naar
zijn dood. De onderwereld is de hel, de plek
waar alle zondaars zullen branden in eeu,
wigheid.
De katholieke leer kent ook een russen,
wereld beter bekend als het vagevuur, ook
wel het purgatorium of de louteringsberg
genoemd. Dit is een plek in her hiernamaals
waar men nog gelouterd of gestraft wordt
voor zonden die men begaan heeft in het
aardse leven. De bedoeling is dat de gelovige
na deze bestraffing roegelaten wordt tot de
hemel.
Het hiernamaals is een grote bron van in,
spiratie voor kunstenaars en schrijvers , zo
ook voor de Florentijnse dichter Dantc Alighicri in de 14' Eeuw. Hij schreef het mees,
terwerk La Divina Comcdia, een epos over de
tocht van de schrijver door her hiernamaals.
Een komedie is in regengestelling tot een
tragedie een verhaal met een goede afloop.
De schrijver neemt ons in drie delen mee
door zijn tocht van de hel (inferno) diep in
de aarde over de louteringsberg (purgatorio)
richting de hemel(paradiso). Om veel dieper
op de inhoud van dit meesterwerk in te gaan ,
zou of de leesbaarheid van deze tekst of het
meesterwerk van Dante te kort doen.
Architectonisch gezien is het i nteressanter om in te gaan op hoe deze drie werelden

verbeeld worden. Ze zijn namelijk allemaal
gelaagd. Zo is de louteringsberg opgedeeld in
7 omgangen, afgeleid van de zeven hoofdzonden . Ook de hel en de hemel zijn opgebouwd
uit verschillende lagen. Deze gelaagdheid
draagt bij aan de overgang tussen de verschillende werelden. Dante beweegt zich
immers door de drie werelden en ontmoet
daar versebillende personen. De gelaagdheid
begeleidt zijn tocht en versoepelt.
HET VERBINDEN VAN DE TWEE
WERELDEN. THE SPACE IN-BETWEEN
Het pleidooi voor gelaagdheid kan ook opgevat worden als een vervaging van de grens

7 Tho Lustful

Afb. 33. schema van de louteringsberg

(bron: wikipedia I auteur:
Anthony Dekker)
Afb. 34. (bo••cn) dak boven hec dok.

tussen het gebouw (ondergronds) en zijn
omgeving. Door deze overgang minder hard
en absoluut te maken, wordt vanzelf een
zekere gelaagdheid bereikt. Het genoemde
voorbeeld van plooiing van het maaiveld,
maar ook de eerder genoemde academie voor
dans in Arnhem bevat gelaagdheid , doordat
de entree samensmelt met het bestaande gebouw van Rietveld.
Tot slot: hoe kunnen deze strategieën van
gelaagdheid het afstudeerproject vcrder vorm
geven? Om deze vraag te volledig te beantwoorden is eigenlijk meer specifieke kennis
van de stedenbouwkundige randvoorwaardes nodig. Samengevat komt het echter op
het volgende neer:
Vanuit de stedenbouwkundige situatie in
dit afstudeeronderzoek komen een aantal
randvoorwaarden naar voren hoe de stedelijke ruimte op de bodem van het dok eruit
zal gaan zien. Door de toevoeging van een
stedelijk dak kunnen de langzame vervoerstromen in het plangebied door en over het
dok en het dak geleid . Door de het dak ontstaat tevens een tussenruimte, "the space in /
bet ween".
Deze "space in/between" ((Tschumi; 1999) is
niet in één definitie te vangen, maar duidelijk
is dat ze een nieuwe stedelijke ruimte vormt
die verbinding maakt tussen de bovenwereld
en de onderwereld zorgt. De stad wordt zo
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onderdeel van het gebouw.
Bernard Tschumi laat in zijn project Le
Fresnoy zien dat door toevoeging van een
nieuw object er een nieuwe ruimte kan
ontstaat tussen het nieuwe object en het
bestaande. Deze ruimtes zijn voor vervoerstromen en evenementen bieden ruimte voor
ontmoetingen tussen mensen en een informeel sociaal circuit. Tschumi laat ook zien
dat de stedelijke restruimte ook als arc hitectonisch middel ingezet kan worden . In zijn
project ontstaat een mini verticale stedelijkheid . De restruimte krijgt een functie als verbindings- en ontmoetingsruimte.
De afstudeerlocatie is een stuk groter dan
het genoemde project van Tschumi. Toch kan
in de afstudeerlocatie de schijnbare restruimte op de bodem van het dok een functie krijgen door toevoeging van een stedelijk
dak. Dit dak heeft niet zoal s bij Fresnoy als
functie om het regenwater op te vangen, zodat de bestaande daken niet gerenoveerd
hoeven te worden, maa r heeft de functie als
schaduwdrager zoda t de ruimte eronder ook
daadwerkelijk gebruikt kan worden in de
felle zon in Almada. De schijnbare restruimte
wordt daardoor een stedelijke ontmoetingsruimte en die plaats biedt voor verschillende
evenementen biedt.

Afb. 35. Doorsnede mee h ec dak, waardoor een
overdekte stedelijke ruimee oncscaac.

Afb. 36. Er z ijn naast verschillende volumes ook
verschillende lagen ce onderscheiden in hec
d ok .
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Afb. 37. doorsnede van het dok volgens de driedeling
van Danre 's La Divina Comedia.
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Afb. 38.
Het poppodium als 'machine'
•
machine

•
•
•
•

t:fficiënte logistiek voor bezoekers
object
compact I herkenbaar I krachtig volume
absolute alien in zijn stedenbouwkundige n>ntext

POPPODIA IN NEDERLAND
In Nederland is er in de jaren '60 een infrastructuur aan poppodia ontstaan dat nergens anders
ter wereld zo'n grote dichtheid kent als in Nederland. Men kan spreken van een heus clubcircuit. De organisaties en structuren die daartoe behoren, hebben zich steeds verder geprofessionaliseerd. Vaak zijn ze voortgekomen uit jeugd- en jongerenwerk die voortkwamen uit politieke
of religieuze organisaties. Door deze professionalisering is er een nieuwe gebouwtypologie ontstaan: het poppodium. Jaap van Heusekom en Allard Jolles hebben een boek geschreven over de
geschiedenis en ontwikkeling van deze nieuwe typologie getiteld Hcy Ho Lct 's Go! (2007).

Het is aan de ontstaansgeschiedenis van
de poppodia vanuit het jeugd - en jongerenwerk te danken dat de eerste poppodia vaak
gehuisvest waren in leegstaande panden (in
de binnenstad), die de gemeente (of soms ook
de kerk) ter beschikking stelde. De samenleving schepte daarmee letterlijk ruimte voor
de opkomende jongerencultuur in de jaren
'50 en '60.

Afb. 39. Het

poppodium
als
tempel?
"This is my church, this is whcre I he.1l my hurts.
Fortonight, God is a Dj." (Maxijazz, Faithless)
Paradiso in Amsterdam is oorspronkelijk een
kerk geweest. (bron : www.noot.com)
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FINANCIEN
Financieel hebben de organisaties vaak
een subsidierelatie met de gemeente en werken zonder winstoogmerk . Daardoor hebben
de poppodia het hoofd langer boven water
kunnen houden dan de meeste commerciële
clubs. Toch ontvangen poppodia veel min-

,

'

Afb. 40.

Het poppodium als 'kaasstolp·
doos in doos

Afb. 41.

•

•

Het poppodium als 'grot'
gedeeltelijk extravert

•

é'Xtravcrt

•

monoliet

•

bezoekers kunnen ronddwalen

•

bezoekers kunnen ronddwalen

•
•

zien en gezien worden
restruilnee tussen de zalen • foyer

•
•

•

gebouwenveloppe komt
voort
stedenbouwkundige situatie

zien en gezien worden
restruimte tussen de zalen • foyer •
extra ruimte •

•

zien en gezien worden

uit

der subsidie dan andere culturele voorzieningen Zo wordt de begroting van een muziekcentrum voor klassieke muziek of een
schouwburg vaak voor 70 tot 90% door de
gemeente aangevuld. Voor een poppodium
is dit meestal maar 10 tot 30 % (Beusekom.
2007). Veel gemeentes in Nederland zijn zich
echter wel bewust van de meerwaarde van
een poppodium aan het totale culturele aanbod in de stad.

ONTWIKKELINGEN EN BEDREIGINGEN
De ontwikkeling van poppodia vanaf de
jaren '60 is niet zonder slag of stoot gegaan.
Jaap van Beusekom (2007) heeft in zijn boek
drie bedreigingen genoemd die poppodia
in hun korte bestaansgcschiedenis hebben
moeten overwinnen:
De eerste bedreiging van de poppodia was
de ouder geworden eerste generatie. De bezoekers van de eerste clubs hestonden na
een aantal jaren vooral uit vaste bezoekers,
die minder open stonden voor verandering
en wilde vasthouden aan oude idealen. De
komst van met name de punk·muziek met de
daarhij behorende do-it-yourself-mentaliteit

zorgde voor nieuw leven in de brouwerij.
Ook kwamen ontstonden hierdoor nieuwe
poppodia in Nederland, zoals het Noorderligt (tegenwoordig 013) en het Patronaat in
Haarlem, opgericht door muziekmakers en
het publiek zelf.
De tweede bedreiging was vooral financieel van aard . Jeugd- en jongerenwerk werd
begin jaren '80 in veel gemeentes overgeheveld naar de kunstzaken in veel gemeentes,
als gevolg van de decentralisatie van de overheid. Veel jongerencentra kregen de zwaarste klappen, omdat deze vooral door vrijwilligers gerund werden en vooral bestemd
waren voor het programmeren van lokale
beginnende bands. Popmuziek werd niet
zonder discussie gelijkwaardig gezien als de
bekende hogere kunstvormen.
De derde bedreiging is de vaak ongelukkige huisvesting. Veel organisaties kregen
gebouwen toegewezen die op de lijst stonden
om gcsloopt te worden en eigenlijk ook niet
geschikt waren voor de functie van een pop
podium . De gemeentes, meestal eigenaren
van de panden , liet deze ontwikkeling eerst
op zijn beloop totdat men later besefte dat
het poppodium een blijvertje was.
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NIEUWBOUW
Deze laatste bedreiging is de reden waarom veel poppodia in jaren '90 en begin deze
eeuw hebben besloten tot nieuwbouw, vaak
op dezelfde (problematische) binnenstedelijke locatie. Deze wens tot nieuwbouw komt
voort uit de strengegeluids-en veiligheidseisen vanuit de gemeente en de brandweer,
maar ook vanuit eisen uit de organisatie zelf:
men wil steeds professioneler kunnen werken . Niet alleen de organisatie wordt steeds
veeleisender, maar ook de bezoekers. Iedereen wil zijn jas veilig kunnen ophangen , naar
een schoon toilet kunnen gaan en een concert volgens de hoogstegeluids- en lichteisen
van het moment kunnen ervaren .

NON·PLACES
Deze verregaande professionalisering leidt
tot een ander uiterlijk van een poppodium.
Harm Tilman (2006) omschrijft in een bespreking van de Effenaar in de Architect dit
andere uiterlijk op een treffende manier met
behulp van theorie van Marc Augé:
"... Poppodia behoren samen met winkelcentra , terminals, en dergelijke volgens de
Franse entoloog Marc Augé tot de 'non-places' die de modernisering van de samenleving gedurende de laatste dertig jaar in het
leven hebben geroepen. De supermoderniteit
komt voort uit drie vormen van buitensporigheid : een overvloed aan gebeurtenissen,
ruimtelijke uitbundigheid en sterk gepersonaliseerde referenties. Ze vindt in deze 'nonplaces' haar volle expressie." (Augé, (1992]
1995)
De zaal van een popcentrum is de plek
waardeze buitensporigheden kunnen plaatsvinden. De sfeer in de vorm van geluid, licht
en in mindere mate ook geur moet volledig
gecontroleerd kunnen worden . De architectuur van de zaal staat daarmee volledig in
functie van het gebruik. Vanaf het moment
dat het licht in de zaal uitgaat en de spots op
het podium aan gaan, bestaat er even niets
anders dan de artiest en het publiek. De
zaal is slechts de plek waar deze happening
plaats vindt.

ASSOCIATIES
DE POPTEMPEL
...

...

...

Monumenten uit de 'geschiedenis' (popmu ·
ziek is nu ongeveer 50 jaar oud) Legendarische
optredens
Nieuwe religie: een bezoek aan de poptempel
met haar eigen rituelen als korte vlucht uit het
dagelijkse bestaan.
Muziek past bij "bclevingscultuur" De pop·
tempel is de plek waar dit maximaal en·aren·
kan worden.

DE MACHINE I FABRIEK
...
...
...
...

Commercie betekent tijd geld
Mensenstromen in het gebouw
Hier wordt muziek geproduceerd.
Rauwheid van materialen . de geur van bier

ONDERGRONDS/UNDERGROUND
...
...
...

Ruimte \'OOr experiment
Ruimte voor vernieuwing
Ruimte voor kleinschaligheid

PROGRAMMERING
...

programmering van meerdere zalen tegelijk.
zo laag mogelijke personele bezetting om
overheadkosten zo laag mogelijk te houden.

BELEVING
VAN
EEN
CONCERT =
...

Zien en gezien worden
tijdens het concert

...

De relatie tussen
publick - artiest.
maar ook
publick - publiek.

...

Beweging

bier halen, toiletbczoek,
ontmoetingen, hangen bij
de bar of bij het podium,
stiekem zoenen achter
een kolom, hangen tus·
sen zaal en toilet, make·
up bijwerken op het toi ·
let, kotsen op het toilet,
jassen halen, trappen.
doolhof
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JONGERENCENTRUM DYNAMO:
RAUW EN MAAKBAAR
Dynamo is een jongcr~:nccntrum in het centrum \'an
Eindhoven. In dit fotoo\'Cr~icht is bewust het exterieur
weggelaten.
\Vat gelijk op\·alt is de is de rauwe industriële look
van de materialen: dit gebouw kan tegen een stootje
en het gebruik ervan kan heel dh·ers zijn. De details
van de ''erlichting, de harretjes, alles geeft het ge ·
voel dat het interieur en de sfeer 'maakbaar is' zonder
dat de ruimtes ogen alsof ze niet zelf niet 'afgemaakt'
zijn . De jongeren I gebruikers kunnen het naar eigen
goeddunken gebruiken en er zelf hun draai aan ge,·en .

Naast deze rauwheid en maakbaarheid ' 'an het interieur
is de relatie met de stad cruciaal Ü\'Crdag IS het atrium
licht en is het van binnenuit een onderdeel nn de stad
waardoor het ook 0\'crdag prettig is om e,·en binnen te
lopen . Van buiten oogt het ge houw als een monoliet.
's Avonds en 's nachts vindt er een omkering plaats: het
atrium is vcrlicht en \'ormt een gigantische cntrccruimte,
waardoor voor passanten prachtig te zien is wat er hin ·
nen gebeurd.
Dynamo heeft als doel jongeren te helpen in hun ontwik ·

kcling door faciliteiten te bicden om zeil dingen te orga ·
niseren. Dit kunnen feesten zijn, maar ook hijmorbeeld
ook een cursus streetdancc gcgc,·en door jongeren ~elf.
Het streven is om jongeren zelf ~tccd~ meer vcrantwoor;
delijkheden te gcwn. zodat ze hun organisatietalent
vcrder kunnen uitbreiden . Dit is ook gunstig voor de
organisatie \'an Dynamo zelf.
De nadruk ligt op grocpsacth·itcitcn, zodat jongeren met
elkaar in contact komen . Dat is de bijvoorbeeld reden
dat de fitnessruimte niet meer gebruikt wordt . Ook het
internetcafé wordt niet meer gebruikt. Jongerencultuur
is sterk aan verandering onderhevig.
Efn van de ruimtes is ingericht als 'huiskamer' I inloop·
café zodat jongeren overdag binnen kunnen lopen . Een
aantal ruimtes ~ijn voor specifieke \'astc doelgroepen.
zoals het hardrock-café. De overige ruimtes zijn gratis
vcrhuurhaar aan jongeren. Natuurlijk initieert de orga ·
nisatie zelf ook projecten, maar het doel is de jongeren
enthousiast te krijgen zelf dingen te ondernemen.
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POPPODIUM DE EFFENAAR:
MUZIEKCONTAINER IN DE STAD
De Effenaar is een poppodium in Eindhoven dat begin
deze eeuw een nieuw gebouw heeft gebouwd. Alle programmaonderdelen zijn gerangschikt rondom de grote
zaal in het midden van het gebouw en vormen zo één
grote muzi<kcomainer. Door deze rangschikking is het
gebouw van binnen één groot doolhof met vele 'short·
cuts' langs de trappenhuizen die zich huiten het volume
bevinden . Het voor bezoekers toegankelijke gedeelte
is echter helder en overzichtelijk. al zijn wel duidelijk
c·ompromissen gesloten ten gunste van het concept
die de gehruiksniendelijkheid enigzins aantasten. Het
meest s prekende voorbeeld is de steile trap van 45 gra ·
den bij de ingang van de grote zaal met op het tus..enbordcs de garderobe.

werp. en spelen in de afstudeerlocatie in Almada een
mogelijk nog grotere rol dan hij de Effenaar. De vlucht·
trappen zijn bij de Effenaar huiten het volume geplaatst.
De maakbaarheid van de ruimte is erg belangrijk. zeker
voor de zalen. omdat de sfeer per concert. feest of optrc ·
den sterk kan verschillen. Veel nn deze ofeer in de zalen
wordt bereikt met de lichtinstallaties. Een hoge zaal is
daarom erg prettig. omdat dan meer mogelijk is.
Het interieur oogt rauw in detail Een mooi voorbeeld
zijn de trapleuningen mor een soort steigerpijpen en de
installaties in de foyer en restaurant hangen gewoon in
het zicht.

Geluidsisolatie speelt een belangrijke rol hij het ontwcr·
pen \'an poppodia. Meestal wordt gcko::cn voor een zogenaamde doos-in-doos constructie. Bij de Effenaar was
dat niet mogelijk. Het inpakken van de grote zaal met
kantoren kleedkamer' en andere programmaonderdelen
helpt natuurlijk wel.
Vluchtwegen zijn ook prominent aanwezig in het ont·
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HERBESTEMMEN
VAN (DROOG)DOKKEN

VOORBEELDPROJECT 2:
THAMES BARRIER PARK. LONDEN
Architect: Patel Taylor en Groupe Signes
oplevering: 2000
afmetingen : 9 hectare
Omschrijving:
Dit moderne park is aangelegd op een vervuild
stuk havengebi ed aan de Thames. Het dok
in dit park is later aan gelegd en is S meter
diep . Bovenop de vervuilde grond is een laag
nonporeus materiaal gelegd die als afsluiting
dient voor de bovenliggende 'schone' grond .
Het doei van dit project was om als katalysator te werken voor verdere private ontwikkeling van het omliggende gebied, waarin ook
veel woningbouw zou moeten plaatsvinden.
In dat opzicht is dit plan geslaagd.

Alb. 4 4. [ococollage
Bron I afbeeldingen: wwwJoscerandparcners.
com

VOORBEELDPROJECT 1:
CANARV WHARF METROSTATION LONDEN
Architect: Norman roster
oplevering: 1999
afmetingen: 314 x 35 x 27m
Omschrijving:
Canary wharf Metro station is onderdeel van
de Jubilee line in Londen en is gesitueerd in
de voormalige West Indian Docks. Dit hele
gebied is inmiddels onderdeel van een nieuw
zakendistrict in Londen met veel hoogbouw .
Dit project is in een gedeelte van de oorspronkelijke dokken gebouwd, maar is oorspronklijke geen droogdok. In het metrostation zijn
winkels gehuisvest. De bovenzijde is een
parklandschap.
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[ococollage
Bron I afbeeldingen: www.chamcsbarrierpa.rk.
org.uk

VOORBEELDPROJECT 4:
CUrrY STARK, LONDEN

Architect: Nicholas Grimshaw
oplevering: gepland in 2010
afmetingen: niet bekend
Omschrijving:
Curry Stark is de naam van een 135 jaar oud
schip. In het eerste omwerpvoorstel wordt
her schip in zijn geheel omhuld door een
pneumatische constructie. In her huidige
bouwvoorstel wordt het schip 3 meter opgetild waardoor een foyer onder het schip om ·
staat. De ruimte russen de waterlijn van het
schip en het bestaande dok wordt gevormd
door een glazen blob.

Afb. 46. Collage

Bron I a/beddingen: www.big.dk

VOORBEELDPROJECT3:
MARTIEM MUSEUM HELSINGOR
DENEMARKEN

Architect: Bjarke lngels Group (BIG)
oplevering: gepland in 2010
afmetingen: 5000m'
Omschrijving:
Voor de nieuwe locatie van Deens Maritiem
Museum heeft BIG gekozen voor een oud
droogdok van 50 x 25 x 9 meter. De condi tie van dit bestaande dok was zo slecht dat
het museum er (ondergronds) omheen is gebouwd als ondersteuning. Het dok zei[ is het
ontwerp dus een grootschalige patio geworden. Door het dok lopen een aantal vcrbindingsbruggen om de verschillende onderdelen van het museum met elkaar te verbinden.

Afb. 4 7. fococollage

Bron I afbeeldingen:
archiceccs.com

www.grimshaw-
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RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN DE
LEEGTE EN DE RESTRUIMTE
Wat alle genoemde voorbeeldprojecten gemeen hebben, is dat de leegte van het dok gebruikt wordt als ruimtelijke kwaliteit . In het
geval van het Canary Wharf metrostation is
er een grote ruimte waar de kaartjes gekocht
kunnen worden. De ruimte doet denken aan
een kathedraal. De lichtinval via de ingangen
draagt bij aan dit effect.
Op kleinere schaal maakt Nicolas Grimhaw gebruik van de ruimte die het dok biedt
om de onderzijde van het schip onderdeel
van de expositieruimte te laten worden . Hij
maakt daarmee het schip onderdeel van het
gebouw. Dit heeft ook iets ironisch in zich ,
omdat het schip samen met de locatie inmiddels een monumentenstatus heeft en dus (ju ridisch) vergelijkbaar is met een gebouw.
Het voorstel van BIG doet tot de verbeelding spreken. Dit bestaande dok wordt een
prachtige patio voor het museum. De hamvraag bij dit ontwerp is echter wat er gebeurd als de verlaten scheepswerf zelf wordt
volgebouwd . De functie als beschutte ruimte
in de leegte valt dan weg. Het ontwerp verliest dan voor een groot deel zijn oorspronkelijke kracht. Maar misschien wint het
ontwerp wel aan kracht als er meer contrast
ontstaat tussen de bestrating van het gebied
en het oude beton van het dok. Want wanneer men kritisch naar de beelden kijkt van
het ontwerp, dan is één van de belangrijkste
aspecten het contrast tussen het (in de ren deringen wit gelaten) maaiveld en het oude
dok zelf.
Bij dok in het Thames Barrier Park is deze
beschutting in de relatieve leegte van het
park wel een ruimtelijke strategie.

REFERENTIES NAAR HET VERLEDEN
Wat alle projecten ook gemeen hebben, is
dat ze het dok als referentie gebruiken naar
de oude functie die het gebied heeft gehad.
Dit gaat ook op als het dok zelf nieuw is ge·
maakt, zoals het metrostation van Foster. De
schaal van de ruimte is daarbij de belangrijkste referentie naar het verleden.
Het behouden van een referentie naar het
verleden is het meest legitiem voor die pro jecten die wat programma betreft daar ook
op aansluiten, zoals de maritieme musea van
BIG en Grimshaw.

Afb. 49.

Afb. 50.

C.1.11NLEIDING
Almada is een stad met een lange voorgeschiedenis. Om de ontwikkeling van de stad tot zijn
huidige vorm te kunnen doorgronden, is het noodzakelijk om iets van haar verleden te weten.
In dit hoofdstuk zal daaraan aandacht worden besteed. Almada is door zijn ligging aan de
zuidoever van Taag altijd een belangrijke link geweest tussen het zuidelijk gelegen binnenland
van Portugal en de aan de noordoever gelegen hoofdstad Lissabon. De monding van de rivier
de Taag in de Atlantische oceaan vormt door zijn geografie een natuurlijke beschutte haven.
Almada is te zien als brede landtong die de baai van de monding van de Taag afsluit. De hoogte
van het land en de steile rotswanden naar de zee bieden beschutting tegen de wind en vormen
een natuurlijke vesting. Het is daarom niet verwonderlijk dat Almada door de eeuwen heen de

functie heeft gehad van strategische gelegen
havenstad en als handelscentrum.
C.1.2 GESCHIEDENIS TOT EN MET
DE MIDDELEEUWEN
Het gebied rond de rivier te Taag is al ruim
5000 jaar door mens en dier bewoond. Zo
ontstonden langzaam kleine woongebieden
ronde de rivier. Tussen 1000 en 800 voor
Christus bouwden de Feniciërs, een handelsvolk dat zijn oorsprong kende in het hui-

Afb. 52.
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dige Libanon, een vesting op de heuvels van
Almada. Hiervan zijn nog steeds resten te
vinden. De Feniciërs hadden in hun hoogtijdagen handelsposten in gehele Middellandse
Zeegebied, van Portugal tot Turkije.
De aanwezigheid van de Romeinen in Almada van 200 voor tot 600 na Christus is
vandaag de dag vooral terug te vinden in de
overblijfselen van de putten en groeven om
vis in te zouten.

Afb. 53.

afb.
afb.
afb.
afb.

48.
49 .
50.
51.

f.:a art Europa (bron: wikipcdia)
Kaan Pnnugal (brnn: idem)
bewerkte luchtfoto van Lissabon en Almada bron: idem)
(linkerpagina, recht$) bewerkte luchtfoto van het plangebied met
daarin aangegc\'e.n de harde grenzen met de omgeving: de marinc ba;is en de steile helling naar de rest van de stad. (Bron: gemeente
Li ssabon (2006))
afb. 54 . De eerste stedelijke structuren in Almada werden gevormd door de
aaneenschakeling van boerderijen. (bron : Arkin s c.a. (2006))
afb. 52 . 53,55 & 56 (onder)
Afbeelding van de vroege industrilliS"tic waarbij het gebied langs
de Taag een doorvoorgebied werd voor onder andere kurk uit het
binnenland.

Almada dankt zijn naam aan de bezetting
door Moren van ongeveer 800 tot de overwinning van Koning Alfonso Henriques in
1147 na Christus. De moren bouwden een fort
in Almada om de ingang van de Taag en de
mijnbouw te bewaken. Deze mijnbouw gaat
om het winnen (en filteren) van goud in de
rivier. Almada ontleent zijn naam uit het
Arabische woord "Al-Madaan", dat "de mijn"
betekent.
Na 1147 heeft de koning het voor het zeggen in Portugal. Het geloof is Rooms Katho liek. Vandaag de dag is nog steeds meer dan
95% van de bevolking Rooms Katholiek.

C.1.3 DE AARDBEVING EN DE
VROEGE INDUSTRIAUSATlE
De hoofdstad Lissabon trok migranten
aan vanuit Zuid Portugal. Zij volgende de
handelsroute naar het noorden en staken de
Taag over op het smalste punt: Cacilias, het
noordoostelijkste puntje van Almada. Veel
migranten bleven in Almada werken als visser of ze werkten op eeu boerderij. Almada
zelf bestond uit vele boerderijen die met hun
producten verhandelden in Lissabon. De
wegen bestonden uit de grenzen tussen de
stukken land van de boerderijen. Tussen de
boerderijen ontstonden op een aantal plekken kleine nederzettingen.
De aardbeving van 1755 heeft veel schade
aangericht in Almada. Het middeleeuwse
stratenpatroon verdween en het herbouwen
duurde tot het eind van de 19' eeuw. In deze
tijd kwamen ook de eerste fabrieken in Almada , die zich in als een ononderbroken lint

Afb. 55.

Afb. 56.
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Afb. 58. Sta.rt van de werf in 1967

vestigden langs de oever van de Taag samen
met tijdens de aardbeving verwoeste werkplaatsen uit de stad. De fabrieken produceerden buskruit, bewerkten ijzer, maalden meel
of zorgden voor het conserveren van voedsel.
Rond 1870 kwam de kurkindustrie op. De
kurk van zuidelijker gelegen plantages werd
hier verwerkt en geëxporteerd naar alle delen van de wereld. Deze kurkindustrie bleef
daar tot de jaren '50 en '60 van de vorige
eeuw. Ook de voedsel conserveringsindustrie kreeg een impuls door de vraag naar producten als visolie en vismeel. Almada's ligging was ideaal voor deze ontwikkelingen:
dicht bij de zee voor de export van goederen
en dicht bij de agrarische sector.

C.1.4 VERBINDINGEN MET USSABON
Almada ligt om het smalste punt van de
zeearm van de Taag en is daarom een ideale
plek voor een (boot)verbinding met Lissabon.
In 1852 werd de eerste stoom ferryverbinding tussen Lissabon en Almada in gebruik
genomen. De ferry is, in gemoderniseerde
vorm, nog steeds de snelste verbinding tussen het centrum van Lissabon en Almada.
In 1966 verbond de "Pont de 25 Avril" de
noord- en de zuidoever met elkaar. Deze
hangbrug is nog steeds onderdeel van een van
de belangrijkste verkeersaders die het noorden met het ::uiden van het land verbindt.

Afb. 59. Verdere uitbreidingen tot
1990

C.1.5 DE OPKOMST EN ONDERGANG
VAN DE SCHEEPSWERF
In 1962 gaf de regering toestemming in
Margueira een scheepswerf te bouwen voor
Lisnave. De bouw vond plaats in 2 fases.
In 1967 werd fase I opgeleverd. De Lisnave
scheepswerf opende haar deuren. Er werkten
toen ongeveer 4000 arbeiders.
In 1972 werd fase 2 opgeleverd. Fase 2 bestond voornamelijk uit droogdok 13, toen het
grootste droogdok ter wereld. Er werkten
toen 9000 arbeiders bij Lisnave.
Tussen 1978 en 1979 werd besloten om de
bouw van schepen te verplaatsen naar de
zuidelijker gelegen havenstad Setûbal. De
Lisnave werf werd alleen nog maar gebruikt
voor reparaties aan schepen. De economische
recessie van begin jaren '80 van de vorige
eeuw zorgde voor drastisch minder opdrachten voor Lisnave. Sinds toen is het eigenlijk
alleen bergafwaarts gegaan. In 2000 sloot de
werf definitief zijn deuren.

Afb. 60. de grote kraan bij dok 13. de landroark van het

gebied

Afb. 62. Het ee.rste betonnen gebouw van Porrugal

Afb. 63. De :Z5 april brug die Almada mee Lissabon

verbindt.

Afb. 64. Standbeeld van Christus op de noordklif
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C.2.1 HUIDIGE SITUATIE: DE
TOPOGRAFIE EN DE INVLOED
VAN HET VERLEDEN
Twee belangrijke factoren hebben de huidige situatie is van het plangebied bepaald.
Allereerst natuurlijk de geschiedenis zoals
die in het vorig hoofdstuk is omschreven .
Door de opdeling van de landbouwgrond
in grote boerderijen en de latere industrialisatie zijn er duidelijke gebieden en kernen
aan te wijzen met elk hun eigen architecto nische kwaliteit. Daarbij moet wel worden
opgemerkt dat de gebouwen meestal slecht
tot matig zijn onderhouden en de bewoners
vaak met goedkope bouwmaterialen als golfplaten schuren en aanbouwen hebben gemaakt . Hierdoor ontstaat het beeld van een
plek of wijk in ve rva l. Dat wil echter niet
zeggen dat dit sociaal of cultureel gezien ook
het geval is .
Daarnaast speelt de topografie een zeer
prominente rol. Het gebied wordt door een
klif van 35 meter hoogte gescheiden van de
bestaande stad.
De belangrijkste verbinding met de stad
is aan de zuidzijde van deze klif. Dit gebied ,
Mutela genaamd , is een gefragmenteerd
gebied met ee n wisselde architectonische
schaal en kwaliteit. Een deel van dit gebied zal in de ontwikkeling va n de Lisnave
scheepswerf worden meegenomen zodat een
betere verbinding ontstaat met de bestaande
van de stad.

Aan de zuidzijde van het plangebied bevindt zich momenteel ook een grote marinebasis, die op langere termijn wellicht wordt
verplaatst om stedelijke groei langs de Taag
mogelijk te maken.
Aan de noordzijde van de klif bevindt zich
het gebied Cacilhas, de plek waar de huidige
stad de rivier ontmoet. Op deze plaats vertrekken nu ook de ferry naar Lissabon en
omliggende gemeentes.
In het stedenbouwkundig plan wordt in
deze fase nog niet uitgebreid aandacht besteed aan hoe aansluitingen met de bestaande stad precies vorm moeten krijgen. Dit ligt
natuurlijk politiek ook erg gevoelig.

Die landmarks zijn vaak grote gebouwen of
bouwwerken die kunnen dienen als oriëntatiepunt, maar kunnen ook kleine bouwwerken zijn. De belangrijkste landmarks in
en rond het gebied zijn: de Lisnave kraan, de
grote dokken in het de haven , de betonnen
silo's (een van de eerste betonnen constructies in Portugal) en ijzeren waterput (ontwerp wordt toegeschreven aan Eiffel) en het
Canecäo gebouw uit de jaren '60 in Cacilhas.
Niet alle gebouwen of bouwwerken verkeren
in goede staat of zijn architectonische bijzonder fraai. Dit geldt in het bijzonder voor
het laatst genoemde gebouw

C 2.2 UITZICHT
Het plangebied licht aan het water en bied
een goed uitzicht op Lissabon. Doordat Lissabon op een helling is gebouwd, zijn veel
belangrijke gebouwen en plekken goed te
zien. Omgekeerd is dat ook het geval. Vanuit
Lissabon is het de oude scheepswerf goed te
zien. Met name de gigantische kraan van dok
13 is vanuit plekken in Lissabon en omgeving
goed waar te nemen.
C.2.3 LANDMARKS
Het plangebied bevat een belangrijke landmark van Almada, namelijk de kraan dok 13.
Voor het begrip landmark zijn veel verschil··
lende definities te geven. Het ontwerpteam
van Rogers beschouwt landmarks als die gebouwen en structuren die ontwikkeling van
het verleden tot het heden representeren en
daarmee dus een belangrijke rol spelen in de
'me ntal map' van de bewoners van het gebied.

A lb. 65. DecaiJs van de werf

Afb. 66. Straat nabij het plangebied
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Rio TeJO

A. UNEAIRE SlRUcnJUR DOKKEN

B LINEAIR PARK

C. SEMI OP8IIBAAR (WOON)GEBIED

De droogdokken in het gebied zorgen

Om de gekozen strokenstructuur te kunnen voortzetten in het gebied wordt er

Aan de andere ::ijdc van de twee grote

\'Oor een lineaire structuur in de noord ..

zuid richting van het gebied. Ook de pie ren hebben deze richting. De nieuwe bc ·
bouwi_ng volgt deze structuur in de vorm

van stroken in de noord-zuid richting
langs de waterkanten in het gebied.

een lineair park gelegd paralel aan de
twee grote droogdokken. Hierdoor ont·
staat een nieuw type openbare ruimte die
tevens zorgt voor voldoende licht, lucht
en uitzicht tussen de stroken bebou\ving.

droogdokken vcrrakken de stroken be·
bouwing :.ich naar binnen toe. Deze U · en
L vormige bouwblokken privatiseren een
gedeeltelijk de stedelijke ruimte aan de
bin.ncnzijdc van de strook, waardoor een
semi opc.nbaar woongebied ontstaat.

ALMADA
EASTERN RIVERSIDE:
ANALYSE VAN OE OPENBARE STEDELIJKE RUIMTE IN HET MASTERPLA
Het stedenbouwkundig plan van Richard
Rogers Partnership ,Atkins en Santk Rita Arquitectos beslaat een gebied van ongeveer 155
hectare. De globale ruimtelijke opzet is een
strokenstructuur van bebomving die zich conformeert aan het reeds aanwezige (kunstmatig
gevormde) landschap van de scheepswerf. De
heldere strokenstructuur zorgt voor voldoende
licht, lucht en ruimte en uitzicht tussen de bebouwing.
Connecties met de bestaande stad
De connecties met de bestaande stad worden
bemoeilijkt door een steile klif van meer dan 35
meter hoog over bijna de hele lengte van het ge·
bied. Daardoor kent het gebied een duidelijke
grens en vindt de aansluiting op de rest van de
stad plaats aan de noord - en de zuidzijde van

82-

het gebied. Deze fysieke scheiding tussen de
bestaande en de nieuwe stad vormt functioneel
geen beperking, door de aanleg van een snelle
bovengrondse metroverbinding. Voor voetgan·
gers wordt de klif omgevormd tot landschaps·
park met enkele snellere verbindingsmogelijkheden in de vorm van een lift of roltrap.
Meer informatie
Deze analyse is gebaseerd op de informatie uit
het boek Almada Nascentc, Eastern Almada
en een voorstudie die tot dit boek heeft geleid
(Atkins, 2004; 2006). Deze analyse heeft niet
als doel volledig te willen zijn of het master·
plan volledig te onderbouwen. De bedoeling is
om de lezer snel informatie te verschaffen over
de hoofdlijnen van het plan om zo de context
met de afstudeerlocatie kunnen begrijpen.

0 . HOOGBOUWZONE

E_

Langs de noordzijde van de oude werf
komr een hoogbouwzone die de lange
srroken bebouwing afsluiten. Dcc locatic is uitermate geschikt voor hoogbouw

In het oostelijkste puntje van de werf
komt een muscumplein met een maritiem
museum. Aan noordzijde grenst dit ge·
bied aan de bebouwde pieren en aan de
zuidzijde aan de jachthaven .

vanwege het uitz icht naar en \'anuir lis ·

MUSEUMPLEIN

sa bon . Samen met de bestoande kraan van
dok 13 vormen deze gebouwen de landmarks van het gebied .

F MARmEM PLEIN
Aan de zuidkant van dok 13 komt een ma·
rinem plein. Aan dit pltin grenzen onder
andere gebouwen met een ondersteunen·
de functie voor de maritir.:me sector. Dit
plein vormt de toegang rot het gebied
vanuit de richting Lissabon en Cacilias.
De ferryterminol grmst ook aan dil pkin.

G. WATERZIJDE PROMENADES

H. GROENE CONNECTIES

Kenmerkend voor het gebied is de kil ome ·
terslange 'kustlijn'. Deze kustlijn wordt
toegankelijk voor voetgangers Op verschillende plekken is deze waterkant an ·
dcrs te ervaren. Zo zijn er hehouwde pien:n met entcrtainmcntfunctics, een park

Groen is van belang om prettige openbare
ruimtes met voldoende verblijfskwalitei ·
ten te creëren. Romen zorgen teven $ voor
schaduw . De zuidkant van de werf wordt
omgevormd rot landschapspark door ge·
bruik van afgegraven grond en de steile
hc!Jing van 35 meter wordt omgevormd
tot verbindingspark met de stad.

met strand en een jachthaven te vinden.

Ook her uitzicht veranderd steeds.
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PLAN IN
VERSCHILLENDE
ONTWIKKELINGSFASES

C.4.1 FASE 1: ONlWIKKEUNG
LANGS BESTAANDE AS
EN AANLEG METRO
De eerste logische fase van ontwikkeling is
die langs de bestaande weg die langs de huidige Lisnave werf loopt. Deze as verbindt het
huidige busstation met ferryterminal in Cacilias met de rest van Almada. Inmiddels is
ook al begonnen met de aanleg van de metro
I tram die door Almada. De aanleg van deze
metrolijn is essentieel om het gebied ook in
de eerste fase van ontwikkeling te ontsluiten. In deze fase kan tevens de ferryterminal
van Cacilias verplaats worden naar dok 13
het grootste dok van de werf.

Afb. 70.

C.4.2 FASE 2: PIONIERS·AS LANGS HET
NOORDEUJKE WATERFRONT
De tweede fase van ontwikkeling is de
as parallel aan het noordelijke waterfront.
Langs deze as kunnen de eerste gebouwen
met een pioniersfunctie zich vestigen. Omdat de bestaande gebouwen van de huidige
werf in zulke slechte staat verkeren, kunnen
ze niet functioneren als (tijdelijke) ruimte
voor bijvoorbeeld culturele manifestaties of
als atelierruimte om het gebied een eerste

..{
..··/

,__ . . .i

Afb. 72.
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impuls te geven. De nieuwe gebouwen langs
deze as zullen in deze fase de rol van pionier op z ich nemen. Ze moeten in zowel deze
pioniersfase als in het geheel ontwikkelde
plangebied goed kunnen functioneren . Architectonisch gezie.n dienen deze gebouwen
die veelal een bijzondere (culturele) functie
hebben als smaakmakers van het gebied. In
hoogbouwzone langs het waterfront kunnen
zich de eerste commerciële ruimtes en dure
appartementen zich ontwikkelen. Door het
zicht naar en vanuit Lissabon en de reeds
aanwezige infrastructurele verbindingen is
dit een bijzonder gewilde locatie.

lijk zijn .

C.4.4 FASE 4: INBREIDING
EN VERDICHTING
Nu de alle basisvoorzieningen in het gebied aanwezig zijn kan het gebied zich verder ontwikkelen. Door het bouwrijp maken
van de werf kan het ecologische park verder
aangelegd worden. In dit park wordt de tdatief licht vervuilde bovenlaag van de grond
opgeslagen. Ook zorgt het park voor een directe verbinding met het water dus zonder 3
meter hoge kade.

C.4.3 FASE 3: DE ONTWIKKEUNG VAN
HET OOSTEUJKE WATERFRONT
Met voldoende culturele voorzieningen
langs het noordelijke waterfront kan de ontwikkeling zich doorzetten langs het oostelijke waterfront. Dit is de ideale plek voor
een grote jachthaven en bied de mogelijkheid
voor woningbouw van deze woningbouw
van de wijk. Door de reeds aanwezige cul·
turele voorzicni,ngen en de goede verbinding
met Lissabon is zal de verdere ontwikkeling
van de woonwijk langs dit havenfront moge·

C.4.5 DE CONSEQUENTIES VAN DE
VERSCHILLENDE FASES VOOR
DE AFSTUDEEROPGAVE
De verdeling van het plangebied in verschillende ontwikkelingsfases heeft een aantal consequenties voor de afstudeeropgave.
De belangrijkste consequentie is dat het
gebouw zich in twee fases goed moet kunnen
functioneren. In fase 2 bevindt het gebouw
zich in relatieve leegte. Dit vraagt om een
gebouw die op zich voldoende ruimtelijke
kwaliteit moet hebben om zich in deze leegte

___ ,... .

._:

....

FASE4
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te kunnen handhaven. Gezien de forse schaal
kan misschien beter gesproken worden over
ruimelijke kwaliteit op stedenbouwkundige schaal. Daarvoor kan het beste gebruik
worden gemaakt van de ruimtelijkheid van
het lege droogdok zelf. Dit is een stedelijke
ruimte op zich. Het is een plek in de leegte
met duidelijke grenzen.
In de fases erna zal het dok steeds vcrder
ingebed worden in het stedelijk weefsel. De
diagonale voetgangerszones zullen een pro minentere rol spelen en het verkeerdrukte
over de viaducten die over het dok lopen zal
alleen maar toenemen. Doordat steeds meer
openbare plekken in het gebied zich ontwikkelen met ieder een ander thema en functie
zal de stedelijke ruimte in het dok onderdeel
worden van een grotere verzameling plaatsen binnen het plangebied. Door sterke eigen
identiteit van het dok zal het in het voltooide
plangebied steeds verder groeien in zijn rol
van plek voor jongeten en jongerencultuur.
Het is belangrijk in de eerste fases al
een ruimtelijke connectie te zoeken tussen de jongere generaties en de werf.
De planning van een jongerencentrum
met poppodium is daarbij een goede zet:
De oudere generaties bewoners van Almada
hebben een oude (economische) band met de
werf. Ze hebben er of zelf gewerkt. of iemand
van de naaste familie heeft er gewerkt. De
jongere generaties nu zijn waarschijnlijk de
eerste toekomstige generatie bewoners die
het gebied betrekken .
Een ontwikkeling van een groot gebied in
het huidige economische klimaat van Portugal kan enkele decennia duren . Mede door de
prima ligging nabij het centrum van Lissabon en het feit dat Lissabon binnen haar eigen stadsgrenzen niet vetder uit kan breiden
is de kans groot dat de werf verder ontwikkeld wordt in de nabije toekomst.
Het gebied heeft voldoende ruimtelijke
kwaliteiten in zich om zich te ontwikkelen
tot een volwaardig nieuw stadsdeel van Almada en de regio Lissabon.
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(boven) Foto van dok 12, gevuld met een laag (regen)water
(links) negatief. De (nood) trap (onder de kraan) is zo goed te zien.
(midden) Aan de oostzijde grens dok /2 aan een groter dok.
(rechts) De kopse wand loopt schuin.

C.5.1 FOTO'S EN BEELDEN VAN DE AFSTUDEERLOCATIE
Hier volgen allereerst wat foto's van dok 12, om een goed beeld te krijgen van de omgeving. De
foto's tonen het dok met aan beide zijden een kraanbaan.
Op de randen van het dok bevind zich een strook met daarin de pompinstallaties om het dok
leeg te pompen. In de wand zijn ook een aantal trappenhuizen opgenomen. Het dok wordt beëindigd door wand die van onder naar boven verjongd.
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Afb. 79. (rechtsboven) Sealen trap richting de bodem

van het dok.
Afb. 80. (linksbo\'en} idem maar dan in ncgt~ticf De
leidingen van de pompiscal/acie zijn nu goed
cc zien.

Op de wand is een de waterstand (in voet}
geschilderd.
Afb. 82 . (middenrechcs) Het verweerde beton is goed
is te zien.
Afb. 83. De inkepingen in de wand een behoeve van
(pomp}leidingen zijn goed zichtbaar.
Afb. 81.
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Alb. 84. Een fotomontage van een luchtfoto met in hu dok twee
keer blok 16 uit Almere van René van Zuuk en daarboven de
cruisetermin.1/ in Yokohama van Forgein Office Architects.
(bron oorspronkelijke luchtfoto's: maps.JiVL·.com)

Alb. 86.

(rechterpagina) \•erdere
consequenties van het

stedenbouwkundig plan
voor de a[studcerlocatic.

Alb. 87. (rechterpagina) ide:m
Alb. 88. (rechterpagina) idem
A lb. 89. (rechterpagina) idem

C.5.2 LOCATIE EN SCHAAL
Een van de moeilijkste aspecten om te
bevatten is de enorme schaal van het dok.
Het dok is onderin 42 meter breed en bo
ven in 46 meter. De lengte is ongeveer 270
meter en de diepte is 11,5 meter.
Om de schaal te illustreren, zijn een
aantal fotomontage gemaakt die enige
vergelijking mogelijk maken.

A lb. 85. De plattegrond van het centrum van eindho••cn

geprojecteerd op het plangcbit·d. Jn het dok
past de in de lengte de complete Markt en de
Hermanus Boexscraac.
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C.5.3 VERDERE CONSEQUENTJES VAN
HET STEDENBOUWKUNDIG VAN
VOOR DE AFSTUDEERLOCATIE
Het stedenbouwkundig plan van Richard
Rogers heeft een aantal consequenties voor
de afstudeerlocatie zelf. Vanuit de bestaande
situatie en de pioniersfase in de ontwikkeling
lijkt het log ise hom het hele dok als locatie te
nemen. Toch is er één aspect uit het stedenbouwkundig plan dat roet in het eten gooit ,
namelijk de hoogbouwzone aan de noordelijke waterzijde Door deze hoogbouwzone

BESTAANDE DOK

wordt het dok in twee stukken verdeeld.
Gezien de grootte van de afstudeeropdracht
is gekozen om deze hoogbouwzone niet mee
re nemen in het ontwerp. Wel zal voor de
verdere uitwerking van de afstudeeropgave
rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de hoogbouw in het dok.
Het
stedenbouwkundig plan
voorziet dat beide kopse kanten van het
overgebleven dok overdekt worden met
een viaduct. In het ontwerp zal hier
dus rekening mee worden gehouden.

HOOGBOUWZONE

VIADUCTEN OP KOPSE ZIJDEN
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Tot slot loopt er ook een tramverbinding
over een van de kopse kanten . Het dok zelf
is breed genoeg om voor het type metro (van
fabrikant Siemens) een halte te maken . Deze
halte zal meegenomen worden in het ontwerp.
Aan de kopse zijde komt een bushalte voor
de geplande busroute door het gebied .
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D.1.11NLEIDING: UITGANGSPUNTEN
VANUIT HET VOORONDERZOEK
Het vertrekpunt van de afstudeeropgave
was de locatie samen met het programma
van een pop- en jongerencentrum. Dit heeft
geleid tot een vooronderzoek waarin een
aantal relevante thema's zijn onderzocht, die
voortkwamen uit deze opgave.
Uit het tegelijkertijd gestarte ontwerpend
onderzoek kwamen ook al snel de cruciale
thema's, knelpunten en ontwerpvarianten
bovendrijven.
Het vooronderzoek (in Deel B) is gerangschikt per thema. In het vooronderzoek is
een stuk dieper ingegaan op de verschillende
thema's dan voor de onderzoeksvraag strikt
noodzakelijk zou zijn geweest.
In dit hoofdstuk zullen de thema's en conclusies van de deelonderzoeken nader met
elkaar en met de afstudeerlocatie in verband
worden gebracht. Het doel is om antwoorden te vinden op de onderzoeksvraag die in
hoofdltuk A.3 is geformuleerd:

Hoc kan droogdok 12 in Almada omgevormd worden tot een popcentrum en jongerencentrum, zodat:
a. het tevens stedenbouwkundig i.1 ingebed in
de verschillende ontwikkelingsstadia van dit
nieuw te ontwikkelen stadsdeel en;
b. het dok niet, zoals in het oorspronkelijke plan,
vol met water wordt gezet of niet meer is dan
de hcldcrvcrdieping(en) van het gebouw erboven.
In dit hoofdstuk zullen de verwijzingen
naar de betreffende hoofstuknummers waar
de informatie uit afkomstig is cursief gedrukt
staan.

0.12 HET DOKALS OPENBARE RUIMTE
De scheepswerf is ooit ontstaan door een
kunstmatig landschap met droogdokken
en pieren aan te leggen in het water. Deze
kunstmatig gevormde landscha plaag, die het
maaiveld definiëert, vormt de topografie van
de werf. De objecten in dit landschap, zoals
de gebouwen, loodsen en kranen, vallen dus
niet onder deze noemer.
1n het stedenbouwkundige plan van Richard Rogers vormt deze topografie de basis·
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structuur, waaraan het hele plan wordt opgehangen. De openbare ruimte wordt gevormd
doordat de stroken bebouwing bepaalde
gebieden inkapselen en zo een plek maken,
zoals het lineaire park en de verschillende
pleinen. Tussen de stroken ontstaan lange
zichtlijnen met onder andere uitzicht over
het estuarium, met in de verte Lissabon. De
schaal van deze openbare ruimtes is enorm,
net als de kilometers lange promenades langs
de waterzijden. (Zie hoofstuk C.3)
Een van de belangrijkste eigenschappen
van de topografie van de werf is de bijna
(genadeloze) vlakheid ervan. Deze vlakheid
van het maaiveld draagt bij aan het effect van
de lange zichtlijnen, maar maakt het lastig
om stedelijke ruimtes te definiëren op een
meer menselijke schaal. De enige uitzonderingen op deze vlakheid zijn de bodems van
de droogdokken, als ze leeggepompt zouden
zijn. Dit potentieel van dok 12 biedt een uitstekend uitgangspunt voor het maken van
een bijzondere ruimte, die de in essentie
aanwezige ruimtelijke kwaliteiten optimaal
benut.
De ruimtelijke kwaliteit van dok 12 ontstaat met name door de leegte en de schaal,
en is het beste te ervaren op de bodem van
het dok. Dat betekent dat de bodem van het
dok eigenlijk niet geheel bebouwd zou moe ten zijn, anders verliest het zijn ruimtelijke
potentieel. Door de schaal zou men eigenlijk
meer van een stedelijke ruimte moeten spreken.
De conclusie om tenminste een deel van de
bodem van het dok niet te bebouwen, geeft
architectonische en stedenbouwkundige
aanknopingspunten over de ric h ting waarin
het antwoord gezocht zou moeten worden
op het eerste deel van de onderzoeksvraag:
Hoe kan de herbestemming van dok 12 meer
zijn dan een met water gevuld dok of de kelderverdiepingen van het gebouw erboven.

D 1.3 DE GENIUS LOCI VAN DE
OPENBARE RUIMTE
Het tweede deel van de onderzoeksvraag
zoekt een antwoord op de vraag hoe het dok
(in de verschillende ontwikkelingsfases van
het plangebied) zo goed mogelijk geïntegreerd kan worden in de stedd ijke context.

Dok 12 als nieuwe stedelijke ruimte? Het tweede nwail•cldnil•eau op de bodem van het d ok is een prachtig
onderdeel van de totale topografie van de \Verf De twee maaivelden moeten dan nog wel met elkaar
vcrbonden worden.

De functionele intergratie is voor een deel in
hoofdswll C.3 besproken en zal in hoofdswk
0.2 verder worden uitgewerkt . Om architectonische aanknopingspunten te vinden is het
belangrijk om eerst stil te staan bij de Genius
Loci (vrij verwald: de geest van de plek) .
In hoofdswh C. l en C.2 is de geschiedenis
van de werf en Almada uitgebreid aan bod
gekomen. Daarin zijn ook de Jandmarks in
het gebied besproken. De belangrijkste land"
mark van het gebied is d e kraan van dok 13.
Deze kraan is te ve ns één van de elementen
waaraan de geschiedenis van het gebied duidelijk is af te lezen. Naas t deze kraan vormt
de eerder genoemde topografie van de werf
de tweede belangrijke gesehiedenisdrager.
Naar het omgaan met de historie van een
plek of gebouw zijn in de literatuur veel on
derzoeken te vinden. Om hier uitgebreid of
zo volledig mogelijk overzicht te geven, valt
buiten het kader van de onderzoeksvraag.
Echter, in het masterpla n is nog geen eendui-

dige houding ten opzichte van de geschiedenis van de plek aangenomen, behalve dan dat
de kraan behouden blijft als landmark. Alle
andere gebouwen zijn te slecht om behouden
te blijven. Om aanknopingspunten te vinden
voor de afstudeeropgave , moet eigenlijk gekeken hoe de toekomstige openbare ruimte,
waan·an dok 12 straks een onderdeel is, eruit
gaat zien.
Uit het masterplan komt naar voren dat
de grond van de werf licht vervuild is en
de toplaag waarschijnlijk wordt afgegraven
en (gedeeltelijk) ter plaatse gezuiverd. De
grond wordt opgeslagen in het landschapspark dat wordt gemaakt op het zuidelijk deel
van de werf. De consequentie daarvan is, dat
de eerder genoemde topografie van de werf
als het ware wordt gevild en wordt voorzien
van een nieuwe huid . Deze nieuwe huid staat
in dienst van de toekomstige stedenbouwkundige situatie en vormt de nieuwe openbare ruimte. (Zie hoofd stuk C.3)
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0.1.4 HET GEBRUIK VAN DE
OPENBARE RUIMTE
Culturele en klimatologische verschillen
zorgen voor andere inrichting en gebruik
van de openbare ruimte vergeleken met bijvoorbeeld recente herbestemmingsprojecten
in Noord-Europese havensteden.
In tegenstelling tot veel Noord-Europese
landen vindt het openbare en sociale leven
voor een groot deel buiten plaats. Uit schetsen en referentiebeelden van de gemeente
(Atkins, 2004) blijkt dat de openbare ruimte
een hoge verblijfskwaliteit mee moet krijgen
en mede daarom ook autoluw zal zijn. De
openbare ruimte dient ook voldoende aangepast te worden aan het zeer warm ZuidEuropese klimaat in Almada. Dat betekent
vooral het bicden van voldoende schaduwrijke verblijfspiekken op een meer menselijke
schaal.
De transformatie van het grootschalige
industriële gebruik naar het kleinschaligere
menselijk gebruik zaldaarom altijd zichtbaar
zijn, omdat de grootschalige topografie zich
moeilijk aan kan passen aan deze schaalverandering. Daarmee blijft de geschiedenis van

Afb. 91.
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het gebied altijd te lezen. Een integratie tussen deze twee schaalniveau's is in de opgave
besloten zit.

0 .1.5 DE GENIUS LOCI EN ZIJN

ARCHITECTONISCHE KWALITEITEN
In het eerste essay van het vooronderzoek
is uitgebreid ingegaan op de verschUlende
aspecten die samenhangen met de aantrekkingskracht en de poëtische industriële sfeer
van de oude scheepswerf in Almada. Er zijn
in het betoog heldere uitgangspunten geformuleerd en onderbouwd voor de vormgeving
van dok 12 , die in deze paragraaf kort zullen
worden samengevat. (Voor een uitgebreide on -

derbouwing ell betoog, zie hoofdstuk B.l)
De aantrekkingskracht van oude industriële gebieden hangt nauw samen met de verlatenheid en vergankelijkheid ervan. Een belangrijke conclusie uit essay is dat die sfeer
niet of nauwelijks behouden kan blijven in
het nieuwe plangebied. Herbestemming van
dit soort gebieden dwingt tot het kiezen
van een architectonische strategie om met
vergankelijkheid om te gaan. Deze keuze is

Manhaccan Bridge Ska te Park, New York. Een goed voorbeeld van stedelijke restruimte die gebruike wordt
als ontmoetingsplek mor jongeren , waarbij de brug een prominente rol specie als schaduwdrager en de
openbare ruimte definiëert. (bron: www.flickr.com I uscr: kptyson)

afhankelijk van de nieuwe functie, maar
leidt vaak tot het conserveren van de vergan kelijkheid en daarmee tot een interpretatie
van de geschiedenis. Wel kunnen bij herbestemming (verborgen) ruimtelijke kwaliteiten naar voren komen, zoals al eerder in dit
hoofdstuk is besproken. De functie en het
programma die het nieuwe gebouw krijgt ,
bepalen mede de kwaliteit van de ingreep en
hoe het conserveren van de vergankelijkheid
ervaren wordt .
Het voordeel van deze opgave, is dat het
her te bestemmen object een civiel kunstwerk is en geen gebouw. Het kan daarom
voor een groot deel nog zijn vergankelijkheid
in de vorm van verweerde materialen behouden, mits bouwtechnisch toelaatbaar.
In het essay komt nog thema naar voren,
dat specifiek te maken heeft met de inrich ting van het dok als openbare ruimte en
raakvlakken heeft met vergankelijkheid, namelijk de in Lissabon en Almada prominent
aanwezige graffiticultuur. In slot van het es say wordt dit als samengevat:

"... De doelgroep, de JOngere generatie van Al mada en de regio Li.1sabon is ook bepalend voor
de (openbare) ruimte. De sterk in het strambeeld
aanwezige graffiti -cultuur zal waarschijnlijk
ook invloed hebben op her dok. Door die niet al.1
bedreiging te zien maar als een kwaliteit, kan de
histori sche gelaagdheid van de plek en de relmie
tussen plek, programma en doelgroep ver·sterkt
worden.
Toch dient hierbij opgemerkt te worden dat
jongerencultuur zeer vcranderlijk is en moeilijl1tc
sturen vair. De openbare ruimte in het dok bezit
echter genoeg intrinsicke kracht, mede door zijn
heldere grenzen, vorm en schaal, om deze veranderingen op te kunnen vangen."
Het toegankelijk maken het dok staat
of valt met een goed verbinding tussen het
maaiveld en de 11 ,5 lager gelegen bodem van
het dok. De voorzieningen die nu aanwezig
zijn, zijn daarvoor onvoldoende . Het slagen
van deze ingreep is sterk afhankelijk van de
manier waarop deze verbinding tot stand
komt .

D.1 6 HET DOK ALS
ONDERGRONDSE RUIMTE
De functionele eisen van deze verbinding
tussen het maaiveld en de bodem van het dok
zullen in het volgende hoofdstuk aan bod ko men. (Zie hoofdstuk D.2)
Het popcentturn en jongerencentrum zullen ook ontsloten moeten worden. In hoofdstuk C3 zijn de consequenties van het stedenbouwkundig plan samengevat. Hieruit blijkt
dat het dok midden in een voor voetgangers
en ander verkeer belangrijk doorgangsgebied
ligt. Dat betekent dat de noodzakelijke viaducten aan de kopse zijden van het dok zullen worden geplaatst. De restruimtes onder
deze viaducten kunnen uitstekend benut
worden voor het pop - en jongerencentrum.
Er ontstaat zo een hele specifieke vorm
van ondergrondse architectuur, waarbij de
bouwput eigenlijk al bestaat en de contouren van het ondergrondse gebouw goed zijn
af te lezen vanaf het maaiveld. De ontsluiting van de gebouwen zal via het dok moeten
plaatsvinden , omdat het dak gebruikt wordt
door gemotorisee rd verkeer.
Of men in dit geval zou moeten spreken
van ondergrondse architectuur, daar valt
over te discussiëren. Wel kan het verdiepen
in de specifieke eigenschappen van ondergrondse gebouwen leiden tot meer inzichten.
In de hoofdstukken 8.2 en 8.3 zijn deze eigenschappen onderzocht. Een aantal relevante
aspecten daarvan zullen nu kort de revue
passeren.

D.1.7 REDENEN OM
ONDERGRONDS TE GAAN
Ondergrondse gebouwen hebben een fun damenteel andere relatie met hun omgeving.
Meestal komt de keuze voor een ondergronds
gebouw voort uit het feit dat het nieuwe gebouw bovengronds om functionele of esthetische redenen niet goed is in te passen in
zijn omgeving. Het architectonische potentieel zit hem vooral in de verweving van de onder- en bovenwereld en de relatie die ze met
elkaar aangaan. (Zie hoofdstukken 8.2 en 8.3)
In deze afstudeeropgave stond het programma en de locatie vooraf vast . In het stedenbouwkundig plan is er geen sprake van
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een direct conflict met een complexe binnenstedelijke omgeving, zoals dat bijvoorbeeld voor veel poppodia in Nederland wel
het geval is. (Zie hoofdstuk 8.4) De locatie ligt
zelfs in een gebied dat bestempeld is met de
functie uculture and Entertainment". De zalen van het popcentrum zouden in verband
met geluielseisen wel een aanleiding kunnen
vormen om ondergronds te gaan, maar dit
niet per se noodzakelijk. Het feit dat door
de eerder genoemde viaducten een ruimte
ontstaat, die al mogelijke geluidsisolerende
eigenschappen in zich heeft, vormt wel een
sterk argument.

0 .1.8 ONDERGRONDSE
ARCHITECTUUR - N DE STAD
De fundamentele andere relatie die ondergrondse architectuur met zijn omgeving
heeft, komt vooral tot uitdrukking in de
verbinding tussen deze twee. Bij een ondergronds gebouw wordt de relatie met de buitenwereld vaak gereduceerd tot de elementen die wel zichtbaar zijn. (Zie hoofdsruk BJ)
In tegenstelling tot een bovengronds gebouw heeft een ondergronds gebouw meestal
maar l gevel die contact maakt met de omgeving en waarin het gebouw zich kan minifesteren.
In deze afstudeeropgave zijn dat er twee,
omdat de viaducten duidelijk de vorm van
de ondergrondse gebouwen leesbaar maken.
Het is alleen niet mogelijk om hier openingen
in te maken, omdat er gemotoriseerd vcrkeer
overheen gaat. De tweede zichtbare gevel bevindt zich in het dok zelf.

0 .1.9 HOE DE VERBINDING MET
DE STAD TE MAKEN
De vormgeving van de grens tussen de stad
en het dok is essentieel en vormt de sleutel
tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Enerzijds heeft de stedelijke ruimte in het
dok een zekere autonomie nodig om de ruimtelijke kwaliteiten van leegte, geometrie en
schaal tot hun recht te kunnen laten komen.
Anderzijds is een goede verweving met de
stad noodzakelijk om het dok onderdeel te
laten zijn van de stad als geheel, en zo een

102-

aanwinst te zijn voor het totale stedelijke
landschap.
Het is zaak een goede balans te vinden tus sen deze schijnbare tegenpolen en te zoeken
naar oplossing om het beste van beide werelden te verenigen.
Om de ruimte in het dok bruikbaar te maken in het klimaat in Almada is een schaduwdrager nodig. Door toevoeging van dak
op stedelijke schaal is dit te realiseren. Naast
dit functionele argument, is er ook sprake
van een belangrijk architectonisch argument
voor deze ingreep. Door het dak wordt aan
het dok in verticale richting beëindigd, dat
wil zeggen dat het dok een plafond krijgt.
Daardoor verandert het plein op de bodem
van het dok van een restruimte naar ruimte
op zich die bruikbaar is voor diverse evenementen. Op maaiveldniveau begeleidt het
dak de route van de bezoeker naar onder of
vice versa. Het dak vormt zo het verbindend
element met de stad en trekt de stad als het
ware naar binnen het dok in en andersom.
De ruimte in het dok krijgt zelf meer archi tectonische kwaliteit , omdat de aanwezige
ruimtelijke kwaliteiten in het dok, zoals de
geometrie en de schaal benadrukt worden.
Door het dak beloopbaar te maken is het
dak niet alleen een plafond, maar ook een
verblijfspie k op zich die een relatie aangaat
met het dok. De tegenstelling tussen de relatieve beslotenheid van het dok en de openheid van het dak vormt een mooie tegenstelling. Het dak zal ook gebruikt worden om
één van de voetgangersstromen over het dok
te leiden.
In her essay in hoofdstuk BJ wordt gesteld
dat door de toevoeging van het stedelijk dak
een tussenwereld ontstaat, die de onder- en
bovenwereld met elkaar verbindt en de verbinding russen deze werelden begeleidt. De
grenzen van deze tussenwereld zijn niet
exact te definiëren en daarom vervaagd de
grens tussen dok en stad. De tussenwereld
begeleidt de bovenkant van de viaducten, die
in de lengterichting langzaam transformeren tot trappen en hellingbanen , richting de
bodem van het dok.
Dit concept zal in de volgende hoofdstukken verder worden uitgewerkt en vormgegeven . Het uiteindelijke ontwerp kan dan getoetst worden aan de onderzoeksvraag.
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0 .2. 1 TOPOGRAFIE VAN DE
WERF ALS BASIS
Het dok vormt in twee verschillende fases
van de ontwikkeling van het totale gebied
een specifieke stedelijke ruimte met een eigen karakter. In het verder vlakke gebied
drukt het hoogteverschil tussen de bodem
van het dok en het maaiveld een duidelijke
stempel op deze ruimte. Het feit dat de bo·
dem van het dok zich zo'n 9,5 meter onder
zeeniveau bevindt, maakt het nog extra bijzonder.

D.2.2 SCHAAL
Het dok is onderdeel is van de totale topografie van de werf. Onder de topografie van
de werf wordt het geheel van de dokken, kades en pieren verstaan. Deze topografie vormt
de basis van het stedenbouwkundig plan. De
richting van de dokken bepalen de richting
van de stroken bebouwing. De schaal van
de dokken en de pieren blijft in het nieuwe
stedenbouwkundig plan duidelijk leesbaar
en herleidbaar tot de oorspronkelijke functie
van het gebied. Het maakt in principe niet
uit welke 'dressing' er over het gebied wordt
gegoten: het behouden of verwijderen van de
industriële details, zoals de bolders voor het
afmeren van schepen, de betonnen platen als
bodemverharders en de aanwezige (kleine)
kranen, heeft geen invloed op de topografie
van de werf.

D.2.3 HET VERWEVEN MET DE
NIEUWE BEBOUWING
Door ervan uit te gaan dat de topografie
de basislaag is van het stedenbouwkundig
plan, is het interessant om de volgende stappen ook als lagen te beschouwen die over het
gebied heen worden gelegd.
De eerste laag die over het gebied wordt gelegd is die van de bebouwing. De plaats van
de bebouwing bepaald mede de plaats van
de wegen en openbare ruimtes. Het eliagram
hiernaast deelt de bebouwing op in twee la·
gen die belangrijk zijn voor het dok.
Ten eerste is het dok te beschouwen als
het verlengde van een strook bebouwing of
andersom: de strook bebouwing komt voort
uit de richting van het dok. Deze relatie is

belangrijk omdat dit het dok als ruimte ver·
bindt met de rest van het plan. Het dok is als
het ware als een inverse van de stroken bebomving te beschomven.
Ten tweede worden de stroken bouwing
van zuid naar noord beëindigd aan de noordzijde door hoogbouw. De torens vormen
daarmee de koppen van de lange stroken, en
vormen samen met de kraan van dok 13 de
skyline van het gebied. Eén van deze torens
komt ook in dok 12 te staan.
Het gebouw in het dok moet daarom dus
aan twee eisen voldoen om te kunnen in·
tegreren met de bebouwing in het steden·
bouwkundig plan:
I. Het gebouw moet straks leesbaar zijn als
onderdeel van de lange strook bebouwing in
noord-zuidrichting van het dok.
2. Het gebouw moet een relatie kunnen
aangaan met de geplande toren in de uiterste
punt van het dok.

0 .2.4 HET VERWEVEN VAN DE LOCATIE
MET HET VERVOERSNETWERK
Het vervoersnetwerk vormt ander belang·
rijk aanknopingspunt voor het ontwerp.
Een voetgangersnetwerk in de vorm van di·
agonalen wordt over het orthogonale strokenpatroon gelegd en doorsnijdt het dok op
verschillende plaatsen. Op de kopse kanten
van het dok komen viaducten, waarover het
gemotoriseerde verkeer kan rijden. Aan de
zuidkant van het dok komt een tramhalte.
(Zie hoofdstuk C.3)
De ruimtes onder de viaducten bieden
plaats voor grote delen van het gebouwprogramma, waardoor er voldoende open ruimte
in het dok overblijft om te functioneren als
stedelijke ruimte.
De diagonale looproutes doorkruisen wel·
liswaar het dok, maar omdat het doorgaande

Afb. 92. Die schema geeft de verschillende
aspecten van het secdenbouwkundig plan weer als lagen die ieder
hun im·loed hebben op de a[scudeer/ocacie in her dok.
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De strokenstructuur wordt
doorbroken door een aantal
diagonalen voor voetgangers .
Deze diagonalen snijden
dwars door dok 12. Mede hierdoor kan een heldere scheiding gernaakt worden tussen
de hoogbouwzone en de rest.
De diagonalen verankeren het
dok in het stedelijk weefsel.

Door een dak toe te voegen
over het dok ontstaat een
bruikbare tegen zon (en regen) beschutte stedelijke
ruimte . Het voetgangersnetwerk wordt door het dak hechter verbonden met het dok .
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routes zijn, is het niet logisch dat ze ook het
hoogteverschil tussen het maaiveld en de
bodem van het dok overbruggen. Wel zorgen ze ervoor dat het dok geen ruimte wordt
die omsloten wordt door doorgaande wegen
(voor gemotoriseerd verkeer).

0 .2.5 LOGISTIEKE RANDVOORWAARDEN
De stedelijke ruimte in het dok dient als
multifunctionele ruimte voor de stad en voor
de jongeren en het jongerencentrum in het
dok. De ruimte in het dok is groot genoeg
om een wekelijkse markt in te organiseren.
Daarnaast is de ruimte prima geschikt als
festival - of evenemententerrein, als open-air
concertruimte of als stedelijke sportruimte.
Om deze ruimte ook goed te kunnen laten
functioneren is het nodig een aantal maatregelen te treffen om aan het toekomstige gebruik tegemoet te komen.
De eerste vereiste is een goede verbinding tussen het maaiveld en de bodem van
het dok, zodat ook vrachtwagens de bodem
van het dok kunnen bereiken. Hiervoor zijn
twee opties die in aanmerking komen, namelijk een lift of een hdlingbaan. Aangezien de
capaciteit van een lift voor het organiseren
van een markt onvoldoende is, is er gekozen
voor een hellingbaan met en maximale hellingshoek van 12%.

0.2.6 KLIMATOLOGISCHE
RANDVOORWAARDEN
De tweede vereiste is een ruimte die onder
verschillende weersomstandigheden goed
bruikbaar is. Met name het ware klimaat in
de regio Lissabon is daarvoor maatgevend.
Om een bruikbare ruimte te scheppen in het
dok, moet er gezorgd worden voor voldoende
schaduw.
De overkapping van het dok door een stedelijk dak is daarvoor een uitstekende oplossing. Dit stedelijk dak zorgt niet alleen voor
een bruikbare ruimte op de bodem van het
dok, maar ook voor een nieuwe stedelijke
ruimte bovenop het dak.
Zoals in hoofdscuk D.l is beschreven, wordt
de verbinding tussen onder- en bovenwereld
minder absoluut. De de viaducten op de kop
se kanten van het dok worden ook gedeelte-
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lijk overkapt, waardoor een tussengebied
ontstaat die de overgang van de onder· en
bovenwereld en andersom begeleidt. Door
de luie trappen ontstaat transformeert deze
ruimte van verkeerszone langzaam informele
ontmoetingsplekken.
Het dak als bescherming tegen de zon kan
op verschillende manieren worden uitgevoerd. Over het dak moet gelopen kunnen
worden, dus dat betekent dat het dak een redelijk dichte vorm zal moeten hebben. Het laten vallen van een muntstuk op het dak moet
niet betekenen dat iemand op de bodem van
het dok een gat in zijn schedel oploopt.
Daarnaast wil je niet dat als het zomers
een keer mocht regenen , dat na de regenbui
het dak de rest van de dag nog na lekt. De
stedelijke ruimte onder het dak wordt dan
geen prettige plek om te verblijven.
In de winter kan het iets vaker regenen,
maar de minimumtemperatuur ligt rond 10
graden, waardoor het in de winter ook nog
prettig is om buiten te verblijven. Zeker als
je meeneemt dat het openbare leven zich in
Portugal, in tegenstelling tot Nederland,
zich grotendeels buitenshuis afspeelt.
Het waterdicht uitvoeren van het dak is
dan ook een belangrijke randvoorwaarde om
het plan tot een succes te maken.

0.3.1 VORMGEVING EN CONTEXT
De vormgeving van het stedelijk dak is in
verschillende stadia verlopen. Een van de belangrijkste stappen die daarbij genomen i's,
is het omschrijven van de wetmatigheden in
het dak tot een script. Meer informatie hierover is te vinden in Deel E- Scripting.

De globale vorm van het dak komt voort uit
der stedenbouwkundige situatie. De schuine
lijnen komen voort uit het feit dat er twee
voetgangersdiagonalen over de planlocatie
lopen. De ene weg loopt onder het dak door,
de andergaat eroverheen.
Net zo belangrijk als deze diagonale voetgangerszones is het geven dat het dak overdeel is van een lange strook bebouwing die
beëindigd wordt door een hoge toren. Aan
de kant van de tramhalte kijkt het dak net
langs de strook bebouwing, waardoor het
dak vanaf de straat langs de dokken al waarneembaar is. Door deze kant taps toe te laten
lopen wordt enerzijds de voetgangersdiagonaal begeleidt, maar anderzijds krijgt het
dak een heldere kopse kant die eigenlijk uit
het dok lijkt te komen. Daarmee wordt de
stad met het dok verweven en omgekeerd.

Het dakvlak wordt gemaakt door een
staalplaat betonvloer, die de krommingen
in het dak kan volgen. Op deze vloer kan
dakbedekking worden aangebracht, waardoor het dak waterdicht wordt. Het het dak
wordt beloopbaar gemaakt door het te voorzien van hardhouten planken van !pé van 3
cm dikte. In de loop van de tijd vergrijst dit
hout erg mooi.
Het dak is op een aantal plaatsen opengewerkt waardoor een open sheddakconstructie ontstaat. Het dak is toegankelijk via de
voetgangersdiagonaaL Aan de kant boven de
tramhalte transformeert het sheddak d'e ingang van een bar met bovenop terras.

De andere kopse zijde aan de kant van de
toren buigt net de andere kant op, waardoor
er een relatie gelegd wordt met deze toren
die het einde vormt van de lange strook bebouwing. Tevens ontstaat zo een opening
waar de hellingbaan naar beneden gaat.
In de lengter ichting laat het dok twee kanten zien, doordat het dak getordeerd is. Aan
de ene kant is het houten dek te zien, andere
kant draait het dak weg zodat de onderzijde
zichtbaar wordt. De tordering van het dak
benadrukt tevens de plek waar de voetgangersdiagonaal over het dak loopt.
0.3.2 DE CONSTRUCTIE
De constructie is geïnspireerd op de opbouw van schepen uit secties. De spanten blij
ven aan de onderzijde naakt in het zicht, als
een uitvergrote opengewerkte scheepsromp.
Om dit effect te behouden is de onderflens
van de stalen vakwerkligger ovcrgedimen
sioneerd, zodat de verticalen en diagonalen
van de vakwerkligger pas bij benadering van
het gebouw verder zichtbaar worden.
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Afb. 94. Opengewerkte scheepsromp

(bron: www.flickr.com)

Afb. 95. Rendering van de stedenbouwkundige situatie

Afb. 96. Rendering
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Afb. 99. Rendering

Alb. 98. Rendering
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D.4.1 DE UITWERKING VAN
HET POPCENTRUM
Tijdens het proces heeft, in overleg met
de begeleiders , de nadruk gelegen op de uitwerking van het popcentrum tot een goed
functionerend gebouw en minder op het jongerencentrum . Veel van de ontwerpbeslissingen voor het popcentrum zijn echter ook
van toepassing op het jongerencentrum.
De uitwerking van het popcentrum komt
voort uit de eerder gemaakte keuzes voor de
stedelijke ruimte in het dok. De belangrijkste factoren die een rol gespeeld hebben zullen nu kort behandeld worden.

0.4.2 ONDERGRONDSE LOGISTIEK
Het popcentrum wordt aan de zuidkant
van het dok geplaatst onder het viaduct met
de tramhalte . De goede bereikbaarheid van
het popcentrum is daarmee gegarandeerd.
De ruimte onder het viaduct is ongeveer
10,50 meter hoog met een wand in het midden. Dat betekent dat de belangrijkste ruimtes , de grote en de kleine zaal, zich naast
elkaar zullen bevinden . Het maken van een
foyer door zalen boven elkaar te plaatsen, is
dus geen optie .
Het popcentrum bevindt zich onder het
viaduct en heeft naast het dakvlak maar één
andere gevel, namelijk de gevel in het dok
zelf. Deze gevel wordt gedomineerd door
de trappen richting de bodem van het dok.
De bodem van het dok is toegankelijk voor
vrachtwagens, dus het is logisch dat de logistiek van het popcentrum op dit niveau
plaatsvindt. De beste is daarom een indeling
met twee niveau 's:
l.
Een niveau op de bodem van het dok ,
waar de logistiek plaatsvindt. De zalen zijn met de kant van het podium
gericht naar de gevel in het dok , zodat
alle logistiek voor de opbouw van de
concerten hier kan plaatsvinden.
2. Een niveau op 5,20 meter hoger,
waarbij de bezoekers binnenkomen
en via trappen naar de zalen worden geleid. Door de trap vanaf het
maaiveld in het midden te plaatsen,
ontstaat aan beide zijden een entree·
één voor de kleine zaal en één voor de
grote zaal.
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0.4.3 GELUIOSEISEN
De ruimte onder het viaduct heeft al enige
architectonische kwaliteiten in zich als concertzaal door onder andere zijn leegte. Zintuigelijk aspecten , zoals een lange nagalmtijd (met bijbehorende echo) en de donkere
de schaduwrijke plek dragen bij aan deze
ervaring. Om er ook daadwerkelijk een gebouw van te maken, komen er echter hele
andere factoren om de hoek kijken die deze
zintuigelijke ervaringen eigenlijk weer teniet doen .
Voor een popzaal is het belangrijk dat de
nagalmtijd minimaal is. Dit is een belangrijk
onderscheid tussen een zaal voor popmuziek en bijvoorbeeld een zaal voor klassieke
muziek. Dat betekent dat betonnen wanden
bekleed moeten worden met geluidsabsorberende materialen . De gebruikers van de
popzaal willen namelijk volledige controle
willen hebben over het licht en geluid. De
beste manier om dit te bereiken is een doos
in doos constructie. Er komt dan als het ware
een zaal in het dok te staan die gebruik kan
maken van de geluiciswerende eigenschappen van de betonnen constructie van het viaduct. Belangrijk da arbij is om de constructie
van de zaallos te houden van de constructie
van het dok.

0.4.4 VLUCHTWEGEN
Zoals in het vooronderzoek al aan bod is
gekomen, is een popcentrum ook te beschouwen als logistieke machine. Door de steeds
professioneler wordende muziekindustrie
worden er steeds hogere eisen gesteld . De
logistiek legt , naast de eerder genoemde
geluidseisen , een belangrijke claim op de
vormgeving van het gebouw.
Omdat de zalen zich ondergronds op de
bodem van het dok bevinden en er grote
groepen mensen zullen samenkomen, worden er hoge eisen gesteld aan vluchtwegen.
Omdat het gebouw maar één gevel heeft, zullen de vluchtwegen ook in deze gevel moeten
uitkomen. Grote gaten in het dakvlak maken
is geen optie.
Er is daarom gekozen daarom van twee
uitgangen te voorzien:
l.
De normale weg via de foyer op niveau van 5,20 meter zoals de bezoeker

2.

ook is binnengekomen.
Een vluchtweg naast het podium , die
rechtstreeks in verbinding staat met
de stedelijke ruimte op de bodem van
het dok. In geval van brand kunnen
bezoekers het dok zelf ontvluchten
via de hellingbaan of via de trappen
aan de overzijde van het dok bij het
jongerencentrum.

0.4.5 VORMGEVING
Door al deze eisen vallen alle puzzelstukjes van het programma eigenlijk vanzelf op
hun plek. De vraag is dan ook welke architectonische keuzes er verder nog gemaakt
zijn.
De belangrijkste architectonische kwaliteit van het dok die nog ervaarbaar is nadat
al het programma op zijn plek is gezet, is de
taps toelopende keerwand op kopse zijde van
het dok. Door het gebouw hier een paar meter
los van te plaatsen, is deze wand vanuit het
popcentrum prachtig te ervaren . Deze wanden kunnen in de loop van de tijd beschilderd

worden door diverse artiesten, waardoor de
geschiedenis van het popcentrum een eigen
wallof fa me krijgt. Door de foyer met kleedkamers van de artiesten grenst ook aan deze
wand. De foyer van de grote zaal, die bij een
concertenreeks ook gebruikt kan worden als
lounge grens ook aan deze ruimte.
De ruimte tussen de wand en het dok
wordt aan de bovenkant afgesloten door een
stalen roostervloer. De ruimte wordt tevens
gebruikt om ventilatielucht aan te zuigen.
Voetgangers kunnen zo ervaren dat er beneden iets gebeurd, zonder dat het gebouwgelijk alles prijs geeft .
Bezoekers van het popcentrum kunnen
zich, doordat de kopse kan van het dok goed
zichtbaar is, makelijk oriënteren.
Het niveau van de bezoekers is zo vorm gegeven, dat het mogelijk is om op dit niveau
rond te kunnen lopen. Daardoor kan ook een
festival georganiseerd worden waarbij de bezoeker rond kan dwalen . Het café-restaurant
in de foyer kan daarbij ook betrokken worden.
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E.1 1 WAT IS SCRIPTING?
Met scripring wordt bedoeld dat men een
ontwerp geheel of gedeeltelijk parametrisch
laa t genereren met behulp van een computerscript . De wetmatigheden van een ontwerp
worden omschreven in een computerscript
en kunnen van functionele, constructieve,
bouwtechnische of structurele aard zijn. De
wetmatigheden die voor ons belangrijk zijn
diegene , die zodanig sturend zijn voor het
ontwerpproces, dat ze zorgdragen voor het
concept van het project. (Bron : startdocument atelierAus eincm Guss , René van Zuuk
en Ralph Brodruck , 2007)
De crux in de afstudeeropgave is om een
link te leggen tussen het sc ripten van wetmatigheden in computer en de architectuur.
Deze twee dingen lijken met elkaar verbonden , maar in de praktijk betekent het meestal
dat des te geavanceerder ee n software-pakket is , des te meer er gestand aa rdiseerd moet
zijn. Dat betekent dat uitzonderingen , die
voor een architectonisch ontwerper vaak erg
interssa nt zijn, vaak niet binnen d e kaders
van dit softwarepakket vallen. Het leren om
zelf te scripten is daarom een bas isvaardigheid , die erg nuttig kan zijn om de ze uitzond eringen te overbruggen en de gewenste resultaten toch te kunnen bereiken .
De programmeertaal die voor het sc hrijven
van de verschillende scripts is gebruikt is Yi sual Basic (YB). Dit is een prog rammeertaal
die draait in Windows en in veel ve rschillende programma's is in te laden, zoals Mirco soft Office en de meeste CAD software . Het
woord "Visual" heeft te ma ken met de grafische gebruikers interface (Graph ica l User
Interface oftewel GUl) . Het woord "Basic"
verwijst naar de programmeertaa l BASIC
(Beginners All-Purpose Symbolic lnstruction Code).
Voor deze afstudeeropgave is het tekenprogramma Rhinoceros 3D(RHINO 4.0) gebruikt . Dit programma wordt ook gebruikt
voor meer werktuigbouwkundige disciplines , zoals scheepsbouw. In dit programma
kunnen vrije vormen makkelijk en nauwkeu rig gemodelleerd worden.
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INPUT

Teken en/ol vetandef een

nnitla6zatioo rllej

onbepef'ttt aantal c:ur.oeä.

2 vootwa.,.dco:

Pas de

1. teken op een laag mei de naam variab&len In het
·cutvos"
lnl-bestand aen .
2 . GNf leder CIJNe e«1 niWWI"' met
Vors chiNNlde
veot"SJes maken Is

COI"</&1 , curve2. ..

T

I
r --------I
I

mogeliJk.

---t---------------,

I
I

Vraag om inl-bestanci me.t vuriablen

:

Tel hot aantal objecten op

: ...._"

~

:
9-

I _
I ~.,;;

:o
: Cl)

la:~ar

'curvo '

1

l

:
t

1~g met ·curvo"• nr.
aak een string mot benodigde var1abe~
Muk

Haal waarde van variabekt ui!: lnl-beltt&od
HertiM dt voor do andeu: variat>Mn

I
I

"Revotve' de aJMI

l_ . ----~-::_·~-~~~-~-_I__ -- L----f

OUPUT

EEN VOORBEELD: M4
fascinatie

Het uiteinddijkt ontwerp als afsluiting
van mijn M4 is het project is het resultaat
\'an een lange zoektocht naar het maken
van vrije vonnt:n.

~·lijn

eigen fascinaties

zijn daarhij de leidraad geweest en hebben
geleid tot vele experimenten met scripts,

vorm. functie en maakbaarheid. Deze fas·
ei naties zijn:

·Licht
-De "vrije vorm" i.s een resultante van een
kleinen: wetmatigheid in het ontwerp.

ontwerp
Vanuit deze fascinaties is uiteinddijk ook
de functie van een kapel voortgekomen.

Het ontwerp zelf is een begrafeniskapel
met ongeveer 100 zitplaatsen en 60 sta·
plaatsen. Onder de kapel bevindt zich een
mortuarium die met een lift met de kapel
vcrhonden is.

wetmatigheden
· Vcrschillende krommen om écn as laten
draaien. waardoor overlappende ,·Jakken
ontstaan.

·De hoofddraagconstructie (een spant) zit
tel ken., in één vlak.
-De constructie zou gebouwd moeten kun nen worden door ieder segment op het
maaiveld te construeren en vcrvolgens op

zijn plek te draaien.
het script
Het .•>eript is een "ontwcrprool" om de
vorm vcrder te kunnen 'finctuncn'. Daar-

bij is gebruik gemaakt van een tekstdocu ·
ment (.ini bestand) waarin de \'ariabelcn
van het ontwerp staan. Deze variabelen

zijn de draaihoek en de overlaphoek van
de verschillende geroteerde segmenten.
Door het ini~bcstand aan te passen of er
variabelen aan toe te voegen. kan de uit

eindelijke \'Orm gemanipuleerd worden.
Een andere belangrijke mogelijkheid ''an
het script is dat ct een onbeperkt aantal
··curves" toegevoegd kan worden zonder

dat het script aangepast hoeft te worden.
Het script leest het aantal objecten in de
laag "curves". Alles krommen moeten dus
in deze laag getekend zijn.
Op een vcrgelijkbare manier kan de con ·
struetie getekend worden.
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E.1.2 HOE LEER IKZELF SCRIPTEN?
Leren scripten is een aantal opzichten vergelijkbaar met het leren van een nieuwe taal.
Er is veel geduld en oefening voor nodig. Je
moet eerst eenvoudig beginnen en dit steeds
verder uitbouwen. Maar uiteindelijk loont
het zeker de moeite.
Om een complete inleiding te geven over
hoe scripts werken, kan een heel dictaat
worden volgeschreven. Daarom zal vooral
ingegaan worden wat je met een script kunt
maken en hoe het globaal werkt, in plaats
van hoe het precies in code om te zetten. In
de literatuurlijst staan een aantal bronnen
die geraadpleegd kunnen worden, waarin
stap voor stap informatie te vinden is hoe de
syntax van een VB script precies werkt.

E.1.3 ONTWIKKEUNGEN IN DE MARKT
Omdat het schrijven van scripts veel weg
heeft van het maken van een eigen gebruikers-interface voor een CAD -programma,
zijn er verschillende software pakketten op
de markt die hier op in spelen. Het nadeel is
echter dat deze programma's vaak erg uitgebreid en duur zijn en voor een beginnend of
klein architectenbureau nauwelijks te betalen, laat staan dat de investering in één project terug te verdienen is. Scripring kan voor
architecten al erg handig zijn om bijvoorbeeld alleen snel verschillende vormstudies
te maken en te vergelijken. Het leren van basisvaardigheden op het gebied van scripring
kan daarom erg de moeite waar zijn.
De aardigheid is dat met de komst van
commerciële parametrische CAD -programmatuur ook veel zogenaamde open -soureesoftware te vinden is. Deze software waarvan
de broncode openbaar is en waar ontwikkelaars zelf mee aan de slag kunnen. Het meest
interessante kenmerk is dat deze software
meestal gratis is.

Voor het in deze afstudeeropgave gebruikte tekenprogramma Rhinoceros 3D, waarvan
de TU/e een aantal licenties heeft , zijn veel
gratis Plug-ins te downloaden . Eén van de
meest interessante op het gebied van scripring is Grasshopper, een visuele en intuitieve
interface waarbij het uitschrijven va n code
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niet nodig is.
Voor meer informatie , zie de bronnenlijst
achterin dit verslag.

E.1.4 UITLEG VAN HET SCRIPT IN
HETAFSTUDEERONTWERP
Het uitleggen van de werking van het
script is lastig op papier. Tijdens de afstudeerpresenentie zal daarom een demonstratie worden gegeven. De tekeningen, scripts
en voorbeeldvideo's zullen daarna op mijn
website www.woucervallhalveren.nl beschikbaar worden gesteld als naslagwerk. Ook
kan er altijd contact met mij worden opgenomen , ook ver na verschijningsdatum van dit
verslag voor meer informatie of extra uitleg.
De uitleg in dit verslag zal daarom beperktblijven tot de hoofdlijnen .
DOEL EN VOORDELEN
Het doel van het script is om de daklig
gers, en daarmee de vorm van het dakvlak,
automatisch te laten tekenen aan de hand
van verschillende parameters. Dit heeft drie
belangrijke voordelen:
I.
Er kunnen snel vormstudies worden
gedaan door de parameters te veranderen. Het tekenen gaat volautomatisch.
2. Het ontwerp blijft tot in een laat
stadium makkelijk aanpasbaar door
nieuwe input, zoals constructieve eisen.
3. Het resultaat is makkelijk uitwisselbaar met andere specifiekere software
(voor bijv. constructieberekeningen),
omdat de liggers die allemaal uit uniek
genummerde punten zijn opgebouwd.
DE HOOFDPARAMETERS: TWEE
3-DIMENSIONELE STRAMIENUJNEN
De belangrijkste parameters zijn 2 driedimensionale stramienlijnen waarop de opleggingen van de liggers zich bevinden. De stramienafstand is daarom nog variabel, net als
de hoek van overspanning. Het veranderen
van deze twee lijnen heeft het meeste invloed
op de vorm van het dak. Deze lijnen kunnen
gewoon In het tekenprogramma gemodelleerd worden .
Het grootste voordeel van het gebruik deze
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lijnen, is dat de positie van de kolommen,
waar het dak op rust, later vast te leggen is.
Daardoor kunnen wijzigingen die voortkomen uit de gebouwen in het dok bijvoorbeeld
de stramienafstand nog in een later stadium
beï nv Joeden.

HET RESULTAAT
Het resultaat is een Plug-in voor Rhino
specifiek voor dit ontwerp, waarmee
vormstudie, verfijning en uitwerking een
stuk overzichtelijker en eenvoudiger worden gemaakt.

DE SUBPARAMETERS
Het script is opgebouwd uit verschillende
sub-scripts. De parameters die worden gebruikt voor deze scripts, zijn opgesomd in
een lijst, die automatisch wordt opgeslagen
en bijgehouden. Dit houdt in, dat de parameters niet iedere keer weer opnieuw ingevoerd
hoeven te worden. Ben je als ontwerper tevreden over een bepaalde instelling, dan kun
je verder gaan met het volgende. Hierdoor is
het mogelijk om je ontwerp steeds verder te
verfijnen, zonder je druk te maken over allerlei details.
De vakliggers worden opgebouwd door
een onderrand te maken in de vorm van een
parabool en de bovenrand als rechte lijn, of
omgekeerd. Ook zijn tussenvormen mogelijk,
zodat een zogenaamde lensligger ontstaat.

De belangrijkste subparameters zijn:
de stramienafstand en -hoek;
de hoogte van de ligger in het midden;
de hoogte op het eind van de ligger
de lengte van de beide overstekken;
het aantal verticalen in het vakwerken van de ligger;
de vorm van de ligger( een berg- of een
dalparabool)
de transformatie van de ligger over
een x aantal stramienen (bijvoorbeeld de Ie ligger heeft de vorm van
een bergparabool, de !Se ligger van
een dalparabooL De liggers ertussen
transformeren tussen deze beiden
vormen.)
Naast deze parameters, kan ook ingesteld
worden welke liggers er opnieuw getekend moeten worden. Hierdoor hoeft niet
de hele tijd de gehele constructie opnieuw
getekend te worden, en dat komt het finetunen ten goede.

Afb. 100. (vorige pagina, boven) Screenshot:
De twee dricdi1nensionale lijnen zijn in in

rood weergegeven.
Linksonderin is de i neerface te zien waarin

alle parameters zijn weergegeven.
Afb. 101. (vorige pagina, onder) Scrcenshot:
De spanten zijn getekend als wire[ramc.
Afb. 102. (rechtersboven)

Screenshot met het gebouw ingetekend.
Afb. 103. (rechtsonder)
Screenshot waarin te zien is dat voor het

ontwerpen van de dakvlakkcn, gebmik is
gemaakt van Grasshoppo:
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CONCLUSIES
De onderzoeksvraag in hoofdstuk A.3luidde:
Hoc kan droogdok 12 in Almada omgevormd
worden tot een popcentrum en jongerencentrum,
zodat:
a. het tevens stedenbouwkundig is ingebed in
de verschillende ontwikkelingsstadia van dit
nieuw te ontwikkelen .1tadsdeel en;
b. het dok niet, zoals in het oorspronkelijke plan,
vol met water wordt gezet of niet meer is dan
de kelderverdieping(en) van het gebouw erboven.

aanwezig, maar die is niet specifiek genoeg
voor het atelier. De kennis en ervaring die
studenten uit eerdere ateliers hebben opgedaan is het meest waardevol en interessant.
Niet ieder project leent zich voor een verdieping in scripting, maar het zou mooi zijn
als de drempel voor studenten zo laag mogelijk gemaakt kan worden. Gebruik van
nieuwe software, waaronder de gratis plugin
Gra.1.1hopper voor Rhino, kan daarbij erg behulpzaam zijn.

In dit verslag is uiteengezet welke keuzes
zijn gemaakt om tot het uiteindelijke ontwerp te komen.
Vooral de verankering in de eindsituatie
van het toekomstig stedenbouwkundig plan
is belangrijk, niet zozeer de tussenfase. De
belangrijkste strategie is om van de bodem
van het dok een stedelijke ruimte te ma·
ken, die een toevoeging vormt op het totale
aanbod van openbare ruimte in het nieuwe
stadsdeel. Door gebruik te maken van de architectonische kwaliteit van het bestaande
dok en deze te versterken door toevoeging
van een stedel ijk dak, ontstaat een bijzondere stedelijk ruimte op de bodem van het
dok. Daarnaast vormt het dak zelf een ver
blijfspiek Het dak versterkt de connectie
tussen de twee maaivelden en verweeft zo de
plek verder met de stad.
Het vormgeving van het pop- en jongeren
centrum is gro tendeels voortgekomen uit de
consequenties van bovengenoemde keuze.
De logistiek speelt daarin een cruciale rol.
De constructie heeft een hoofdrol gespeeld
bij de vormgeving van het stedelijk dak. Er
is voor de vormgeving gebruik gemaakt van
computerscripts, om de wetmatigheden en
parameters helder vast te stellen.

AANBEYELI NGEN
De belangrijkste aanbeveling is al genoemd
in de inleiding (hoofdstuk A.2). De belangrijkste is het behoud van kennis over scripring
binnen het atelier, zodat volgende generaties
studenten daarmee hun voordeel kunnen
doen en sneller vooruitgang kunnen boeken.
Bij de unit ADMS is wel (algemene) kennis
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Afb. 104. lnz mding prijsvraag "Ace/ier Mafcovich ".

Afb. 105. Idem .-
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REFLECTIE
Dit afstudeerproject is voor mij het beste
te omschrijven als een zoektocht, waarbij het
opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden
net zo belangrijk waren als het uiteindelijke
resultaat. Ik had mezelf als doel gesteld om
nog zoveel mogelijk nieuwe dingen te leren
tijdens mij afstuderen, in plaats van zo efficiënt mogelijk mijn afstudeerproject af te
ronden met de vaardigheden die ik me reeds
had eigen gemaakt tijdens opleiding tot dusver. Geen van mijn afstudeerbegeleiders had
ik ooit eerder als docent gehad .

stil te staan en sneller beslissingen te nemen
zonder alle details te kennen, kan ik veel tijd
winnen tijdens mijn ontwerpproces.
Al met al kijk ik terug op mijn afstuderen
terug als een leerzame periode, waarin ik
(als ontwerper) me steeds ben blijven ontwikkelen en steeds verder gegroeid ben. Ik
hoop dat ik dit in de toekomst verder door
kan zetten.

Tijdens mijn afstuderen heb ik me verschillende bijvoorbeeld verschillende nieuwe computerprogramma's eigen gemaakt. Ik
heb me uitgebreid verdiept in de toepassing
van computerscripts in de architectuur. Die
vaardigheden die ik heb opgedaan, komen
altijd nog eens van pas . En zo heb ik vorig
jaar een inzending gedaan voor de prijsvraag
'Atelier Malcovich'. (zie de afbeelding hiernaast),
waarin deze opgedane vaardigheden terug te
vinden zijn.
Tijdens mijn afstuderen ben ik regelmatig
op en neer gereisd tussen Eindhoven en Brig,
Zwitserland, waar mijn vriendin woont. De
keuze voor een afstudeerlocatie in het buitenland en mijn regelmatige verblijf in Zwit ·
serland hebben mij extra alert gemaakt op
de verschillen architectuuropvattingen in
de verschillende landen . Het kritisch (leren)
kijken naar architectuur is één van andere
belangrijke vaardigheden die ik verder ont·
wikkeld heb tijdens mijn afstuderen, met
dank aan mijn begeleiders.
Ik heb nog nooit eerder een project op
deze schaal gedaan . Ik heb met name met
de schaal van de opgave geworsteld , omdat
de afstudeeropgave gaandeweg eigenlijk te
groot bleek om helemaal uit te werken tot in
detailniveau. Iets waarvan ik heb gemerkt,
dat ik dat wel erg leuk vind om te doen en uit
te zoeken. Zeker als ik het vergelijk met veel
medestudenten om me heen.
Achteraf gezien heb ik veel tijd besteed aan
het uitzoeken van allerlei details, die ik eigenlijk in mijn ontwerp niet heb laten terug·
komen. Door hier in de toekomst minder bij
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INTERNETBRONNEN VOOR SCRIPTING MET RH INO
De meeste algemene in formatie over scripten met Rhino,
is te vinden op de wiki-pagina Robert McNeel &: Assoc iates:

hup:l!cn.wiki.mcnccl.co m!de(aulr.a.\px/McNeci!RhilloHome.hrml

(datum : 18 juni 2009)

Een goede basis-tuturial is die van David Runen :

hup:l!cnwiki.mcnecl.com!dc[au lr.aspx!McNcci/Rh inoScriptlOl.hrml

(datum : 18 juni 2009)

Informatie over Grasshopper is te vinden op:
hup :l!~rasshopper . rhino3d.com /

(datum: 18 juni 2009)

AFBEELDINGEN
Alle afbeeldingen zijn eigen materiaal, ten.zij in het onderschrift bij de afbeelding een andere
bron staat vermeld.
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BIJLAGE 1
ONTWERPBEREKENING VAKWERKLIGGER STRAMIEN X19
PERMANENTE BELASTING
Eige n gewicht ligger

.

(s c hatting)

.

3, 25 KN i m2

Comfloor 210 dikte 300mm
Ho uten dek I pé 30mm

0. 03

6,25

5, 7
3
1 0,5kN i m *6

kNim

18, 53

k Nim

1, 92

k Ni m

0,27

k Ni m

o, 35
27,32

kNLm
kN/m

30,00

kN/m

Ho uten balken I pé 60x60mm
7 *

7 balken per s tramien

(0, 06)

2

* 1 0,5

Oj2legsteJ.Jns:n staal

Totaal Permanente Belasting

VERANDERLIJKE BELASTING
2

5 kN i m

Pers o nen en goederen

* 6m

BELASTINGSCOMBINATIE
(Ongunstigste belastingscombinatie volgens NEN6702)
1. 2 •

(Permanente Belasting)

+ 1, 5 *

(Veranderlijke Belasting)

BEREKENINGEN PRORELEN
h , , 0 ,30 ,

2 , 20 m

(hoogte vanaf hartlijnen)

Moment ligger max

17486 kNm

Na

17486 I h :
7948 kN

Vloeispa nning staal S235

235 Nlmm"

fy;a

BEREKENING BOVENRAND
Aanname maximaal toelaatbare
= 50% vloeisp anning = 120 Nlmm

(knik)spanning op de gedrukte bovenrand
2

Benodigde doorsnede Bovenrand = A, ··.-· n;.• r,
Oa

Na I Abov·nrana < 120 Nlmm'

Abovencand > 6245 *10
Abovenrana >

1

66233 mm

I 120
2

A Same n geste l de profiel

(400x800mm zie doorsnede)

68031 mm

2

-- > Voldoet .

BEREKENING ONDERRAND
Maximaal toelaatbare spa nn ing = vloeispanning staa l
Benodigde doorsnede Onde r and

= A.,.J"" "'·"

Nct I Aonct•ua. o < 2 3 5 Nl mm
3
Aboven tanö > 7948 * 10 I 235
Oa

AbovO•Hand >

33821 mm

235 Nl mm

2

2

A Samengestelde koker

(400x800xl5mm)

35100 mm

2

- - > Vo l doet

2

~ -1827
bijlage . afb. 1

- Schematisering ongunstigste

belastingscombinatie buigend mament + oplegkrachten

bijlage . afb. 2 - Homentenlijn in kNm

ru

0
u

_;..;;,·

-bijlage.afb . 3 - schematische doorsnede

BEREKENING DIAGONAAL
Hoekdiagonaal
F diagonaal

o,
Ad tagono~ 1
Ad.J.agon.a.u

>
>
>

1 827 kN

45 g r aden (aa nn a me)
1827 • v2

N I A",
N I o,

gon01t

. .

1827
v2
10995 mm 2

< 235 Nl mm2
10 3 I 235

Koker 400 • 200 • lOmm
2

11600 mm - -> Vo l doet.

__::,_

-"-

BIJLAGE 2
ONTWERPBEREKING WAND VIADUCT POPCENTRUM
F=l640,8kN/m

l

O,Sm
h =lOm

'
6m

3,6m

bijlage.afb. 4
sche~tisering

doorsnede

Het risico bestaat dat de wand die het viaduct boven het popcentrum
ondersteunt en midden in het dok staat, door de bodem van het dok heen
ponst. Om dit te voorkomen, wordt hier een schatting gemaakt hoe breed deze
wand ongeveer moet zijn.
3

3

Eigen Gewicht per strekkende meter wand
Eigen Gew i c ht viaduct

15,2 m * 25kN/m
15,71 kN/m• * 21,6

Veranderli jke Belasting verkeersklasse 60

24 kN / m

r
r

2

* 21,6

380kN/m
339,3 kN
518,4 KN

1,2 *EG + 1,5* VB
1640,8 KN/m

Er is bekend van het gebied dat het gefundeerd is op een draagkrachtige laag
van zand en rots.
In deze berekening gaan we dat de bodem van het direct gefundeerd is op een
draagkrachtige zandlaag.
2
Als rekenwaarde nemen we 10 MPa = 10 N/mm'
1000 kN/m =
De last moet dan over 1640.8 I 1000

1,64 m verdeeld worden.

BIJLAGE 3
SCHATTING OlMENSlONERING KOLOMMEN STEDELIJK DAK
Het architectonische uitgangspunt is dat alle kolommen dezelfde diameter
zijn. Er is gekozen voor een buisprofiel dat brandveiligheidsredenen vol
wordt gegoten met beton.
Aangezien de belasting op iedere kolom anders is, is het lastig om een
eenduidige ontwerpberekening te maken. Maatgevend is de stabiliteit.
Om toch een onderbouwde keuze te maken, is er getoetst op knik van de op
druk belaste kolommen volgens NEN6770.
Door de gegevens in een Excel-tabel te zetten, konden verschillende
kolomdoorsnedesen (knik)lengtes snel getoest worden.
Uitgangspunt is de meest ongunstigste combinatie die bij het
kunnen voorkomen. De langste kolom in het project is 21,6 meter.

ontwerp

zou

Als verticale belasting is 2000 kN aangenomen, voorkomend uit uiterste
oplegkracht de
ontwerpberekening van vakwerkLigger Stramien Xl9, in Bijlage
1.

Een buisprofiel van 600mm doorsnede en een wanddikte van
deze ontwerpberekening voldoen.

lOmm zou volgens

Controle op knik

Nc;s;d

:5 1

Wbuc X Nc ;u;d

Kniklengtem
Kromme
Materiaal

21,5
a
Staal

2

E (N/mm ) =
2
staalkwaliteit fv;d (N/mm )=
Nc;s;d (kN)=

210000
235
2000

~

buiten diameter
wanddikte
binnen diameter

mm
mm
mm

I

6( 0
10
580

I

Berekening:
Nc;s;d (N)=
Nc;u;ct =A

x Fy ;ct

Ày re l

=

J..
I

Gegevens profiel
Ah (mm2) =
Mh (kg/m) =
4
ly (x1 0 mm4) =
iy(mm)
Wy (x1 03 mm3)=

2000000
4355818,214

Ày = iy;buc I iy

103,06

.)_=JTa
A.,
Ày;rel

=

93,91
1,09734574

(kromme a)
Wbuc

Nc;s ;d

=

0,602

0,76

:5 1 ?

Wbuc X Nc;u ;d

bijlage.afb . 5 tabel met controle op knik volgens NEN 6770

voldoet

18535,40
145,69
80675,31

208,63
2689,18

