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'Wege entstehen dadurch dass man sie geht.'

Th is report is the result ofthe individual graduation project within
the project group entitled "Herarchitectuur" (literal translation:
"Re-Architecture"). The task was to make a proposal for the
reuse of an existing building within the Netherlands. The student
worked individually and was free to choose the building and new
program.
The project presented in this report is the design of the reuse
of an abandoned airport terminal. The site of the terminal
which was once located outside of town in a rural area, is
already transformed into a dense suburb with the same name:
'Meerhoven'. The only reminders that the site was once an
airport are the (soon) unused terminaland some hangars, which
are already transformed into a school and community centre.
This proposal converts the terminal of the airport 'We/schap/
Meerhoven' into a fitness centre.

Airlines).
Despite many attempts to attract more passengers it would take
until the sixties and seventies before large amounts of people
started using this fast way of traveil ing.
Air travel changed from being an expensive and adventurous
niche product to a rather normal way of transportation for all
kinds of people. One can see a clear response in the development
of airports tothese changing parameters.
New, more poetic and thought through architectural concepts are
used to effectively guide the large amounts of passengers through
the terminal buildings. More and more the architecture of the
airport is becoming an architecture which directly expresses its
function: '/iquid' shapes, high-tech materials and even explicit
references to aircrafts or for example wings are used to great a
building which 'demonstrates' air traveL Airportand airplane are
becoming more and more one: placeless and international.
A beautiful example of one of the first new generation airports is
the TWA Terminal in New Vork, designed by Eero Saarinnen.
The theoretica! part of the report is completed with a research
after the actual building. The architect and the local context of
the building are explored.

Theory
The report is divided into two parts. The first part deals with the
results of a theoretica! research . lt deals with different subjects
directly related to the former airport terminal. lt starts with an
exploration ofthe history and development of airtraftic within the
Netherlands. lt shows that governmental interterenee played a
major role in the early development of this adventurous branch. Design
Another important factor which is researched is the changing The second part of the report deals with the design proposal for
relationship between aircraft and architecture. The first airports the reuse of the airport terminal. Central design question was:
could bedescribed as amusement parks. The fi rst visitors mainly "How to deal with a building with a unique typology which is (on
came to witness the "wonders of techno/ogy'', since only few different levels) alienated from its context?"
were able to pay the high fares and actually use this new way The answer is clear and maybe found offensive, however
of transportation . Airports were mainly 'propaganda machines' defendable. Since the orientation, use of material and history
(words spoken by Albert Plesman, first CEO of KLM, Royal Dutch are completely different from its new surroundings. The decision
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is made to not link the terminal and its new extension with the
buildings surrounding it, this would be an "un-true" connection.
The terminal was first and is furthermore much more important
than the surrounding houses.
The result of this approach is the desire to create an 'urban
stage'. A stage on which the unique typology of the building is
clearly presented and untouched.
An expressive pavilion is build close to the existing building and
works as a framewerk for the existing building.
Question is why should this new building differ so much from
the existing building? Should it not be more moderate? Why not
conneet it? The first answer is that the new building should be
designed as a 'complimentary contrast'. By creating a contrast,
the unique features of the existing terminal are underlined, the
viewer clearly sees what part is new and what part is old. Th is is
completely analogue with drawing techniques: to make a drawing
of a building more lively and demonstrate the architectural
language one would use a background with a high contrast.
Contrast not only in color but also in shape and expression .
Overall one can say that contrasts make things and qualities
more clear. Furthermore the surrounding buildings are mostly
rectangular shaped, imitating the airport terminal. To give the
airport terminal its clear landmark function back and show its
interesting (and almast forgotten) history, a border between the
airport terminal and the surrounding houses is needed. A clear
expression of the farmer history is made to 'revive' its history.
This expression to the history is done in two ways: explicit {like
the modern airport terminals) and more sophisticated.
The poetic reference is the route through the building, startingin
the farmer departure hall, through the tower, through a 'boarding
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bridge' an then the visitor will slowly lift up. The more explicit
expression is the roof: it is a reference to its high-tech history.
The exterior of the farmer terminal is kept intact, the addition
is not visibly connected. The reason for this approach lies in the
fact that the typology is unique in the Netherlands and even in
Europe not many airport terminals can be found from the time
befare the 1940s. The interlor is however changed. The desire
to show the unique typology in the interior is expressed by
hollowing out the control tower, and place glass windows around
it. The result is that tower is the central and focal point and the
visitor can clearly 'read' the unique typology.
This relationship is also reflected in its function: the entrance and
administrative functions are allocated in the terminal.
On a functional scale it was important to understand what a
fitness centre actually is. lt is not only a place where people go to
exercise, it is an important social place. lt is a social place on two
levels: it is not only a place of meeting people, but it is also a place
of looking at other people or being looked at. This interesting
feature is expressed in the spatial design of the fitness centre.
The whole interior revolves around central staircases on which
fitness exercises are executed. The result of this combination
of functions (transport and exercise) is that people would
meet quicker and are able to look around more easily. Another
advantage is the changing perspectives: every place is unique and
has another view on the surrounding landscape, the old term inal
and the other visitors.
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Dit verslag is het resultaat van de onderzoeks-en
ontwerpopgave binnen het afstudeeratelier genaamd
'Herarchitectuur'. Doel binnen het atelier was te komen tot de
herbestemming van een bestaand gebouw.

luchtvaart in Nederland en meer specifiek: de veranderende
relatie die de luchtvaart aangaat met de architectuur. Het
gevolg is dat dit eindverslag opgebouwd is uit drie delen, te
weten: theorie, ontwerp en reflectie.

Het ontwerp dat in dit werk wordt gepresenteerd is
een voorstel tot uitbreiding en herbestemming van
het modernistische stationsgebouw van de voormalige
luchthaven Meerhoven te Eindhoven. Het gebouw is in
twee opzichten belangrijk: ten eerste is het één van de
laatste overgebleven luchtvaartgebouwen uit de beginjaren
van de (burger)luchtvaart en daardoor interessant voor
de luchthavenarchitectuurgeschiedenis van Nederland (en
Europa) en ten tweede is het object een stille getuigen van de
razendsnelle sociaal-economische ontwikkeling van Eindhoven
tot industriestad aan het begin van de jaren twintig.
Het paviljoentje dat eens als kroon op het landschap heeft
gestaan wordt nu dicht omringd door een VIN EX-wijk, is
beschermd door een monumentenstatus, maar heeft nog geen
definitieve bestemming. De centrale ontwerpvraag was dan
ook: "Hoe om te gaan met een typologisch zo bijzonder gebouw
dat op meerdere niveaus vervreemd is van zijn nieuwe context?"
Op deze vraag wordt uitvoerig ingegaan in dit verslag.

Het eerste deel is het resultaat van een cultureel -historisch
onderzoek. Als eerste wordt de context belicht waarbinnen de
luchtvaart zich ontwikkelde. Hierbij wordt vooral ingezoomd
op Nederland. De tweede stap is het afvragen welke gevolgen
deze ontwikkeling had voor de architectuur. Hoe ging men om
met deze totaal nieuwe opgave? En welke gevolgen hadden de
steeds veranderende parameters voor de architectuur?
Moderne luchthavens worden vervolgens onderzocht met
behulp van het begrip 'non-place~ Hoe kon een dergelijke nietplek ontstaan?
Na de historische context belicht te hebben handelen de
verdere hoofdstukken in het theoriedeel om de feitelijke
context van het stationsgebouwtje. Er wordt kort ingegaan op
de ontwikkeling van Eindhoven als industriestad en daaraan
gekoppeld de opkomst van de luchtvaart in Noord-Brabant.
Ook mag een onderzoek naar het oeuvre van de architect en
daarmee de positie van het stationsgebouw binnen dat oeuvre
niet ontbreken .
De huidige situatie wordt ook belicht: Het gebouw staat
tegenwoord ig in een zogenaamde VIN EX-wijk. De wijk
Meerhoven wordt bekeken.
Als afsluiting wordt een brug geslagen tussen de theorie en de
feitelijke ontwerpopgave.

Voordat echter een gedegen antwoord kan worden gegeven op
deze vraag is een theoretisch fundament noodzakelijk. Vanuit
dit fundament kunnen beter onderbouwde ontwerpbeslissingen
worden genomen en eveneens geeft het de mogelijkheid de
ontwerpopgave meer diepgang te geven.
Er is een onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de

Het tweede deel gaat in op de ontwerpopgave. Met de kennis
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vanuit het theoretisch fundament wordt het gebouw verkent
en geanalyseerd. De probleemstelling wordt vervolgens
geformuleerd en hierop wordt door middel van een visie en
concept een antwoord gegeven. Een verdere concretisering
vindt plaats tijdens de presentatie van de ontwerptekeningen.
Daarna wordt het geheel meer technischer van aard: ingezoomd
zal worden op een aantal bouwtechnische details en ook de
materiaalkeuze wordt verklaard. Tot slot wordt de constructie
uitvoerig belicht en alternatieven besproken.
Het derde en tevens laatste deel is meer persoonlijk van aard.
In dit deel wordt het gehele proces vanuit een persoonlijk
perspectief belicht, geëvalueerd en bekritiseert.
Pascal Laute
November 2010

-9-

De opgave als geformuleerd voor het afstudeeratelier
'Herarchitectuur' liet de student vrij een eigen keuze te
maken voor een geschikt object of gebouw. Het aanbod is
groot, waarom zou er nu juist voor één bepaald gebouw
gekozen moeten worden? De keuze die gemaakt is voor het
stationsgebouw van het voormalige vliegveld Welschap heeft
een aantal (persoonlijke) motieven.
De jaren dertig: verandering in politiek en techniek
De eerste reden waarom het object gekozen is heeft te maken
met een fascinatie voor de tijd waarin het gebouw gebouwd
is, de jaren dertig. Deze bijzondere periode in onze recente
geschiedenis, die omschreven wordt als het interbellum, is
uitermate interessant op een aantal verschillende vlakken.
Ten eerste vanuit een politiek en cultureel perspectief boeit
deze periode. De periode wordt gekenmerkt door de opkomst
van verschillende (extreme) politieke stromingen als het
nationaalsocialisme en communisme, met verregaande
gevolgen voor de moderne geschiedenis. Men kan stellen
dat de ontwikkelingen in de jaren dertig het fundament zijn
geweest voor de verhoudingen in de wereld van vandaag.
Verder vinden er ook op het gebied van de kunst en muziek
nieuwe uitingen plaats. Het modernisme komt tot bloei.
Ten derde en belangrijk voor de opgave is de razendsnelle
ontwikkeling van de technologie. De bevolking maakt voor het
eerst kennis met film en radio. De opkomst van de industrie en
mechanisering hebben grote gevolgen voor de (Nederlandse)
maatschappij. Er ontstaat een zeker oneindig vertrouwen in de
techniek en daaraan gekoppeld komt het vliegverkeer tot bloei.
Deze ontwikkeling had ook haar weerklank op de moderne

architectuur, volledig nieuwe en revolutionaire ideeën kwamen
tot ontwikkeling. Voor het eerst werd staal en glas grootschalig
toegepast, met transparante en lichte architectuur tot gevolg.
Een sprekend voorbeeld is de Van Nelie-fabriek in Rotterdam.
Het stationsgebouw van het voormalige vliegveld Welschap past
ook binnen deze traditie van het modernisme.
Al met al is de jaren dertig een fascinerende tijd met grote
maatschappelijke, technologische en politieke veranderingen.
Het concept 'luchthaven': de poort naar de wereld
In het verlengde van deze technische ontwikkelingen ligt de
ontwikkeling van het vliegveld. Zelfs tegenwoordig, bijna
honderd jaar nadat de eerste lijndiensten vanuit Nederland
werden geïntroduceerd, blijft de luchthaven een magische plek.
Een plek van waaruit de hele wereld is te bereiken. Vliegen
heeft de mens altijd al gefascineerd en in de jaren twintig
werd het eindelijk mogelijk om de wereld stapje bij beetje te
verbinden via de lucht. Het gevolg was dat er behoefte was
aan een zekere vorm van bebouwing op de luchthavens: Een
volledig nieuw fenomeen met een volledige nieuwe typologie
die nieuwe vragen stelden aan de architectuur. Hoe moest
architectuur omgaan met de passagiersstromen? En de grote
groepen geïnteresseerden die het vliegverkeer vooral als
toeristische attractie zagen?
Deze nieuwe vragen leidden soms tot knullige ontwerpen, maar
ook tot architectonisch meesterwerken. Een verkenning van de
luchtvaartgeschiedenis en architectuur en haar ontwikkeling
is dan ook interessant. De vraag is ook welke invloed de
politiek had op de ontwikkeling van de luchtvaart: zouden de
eerder aangehaalde politieke veranderingen een vruchtbare
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voedingsbodem geweest kunnen zijn voor deze razendsnelle
ontwikkeling?

Het notionoo/sociolisme krijgt
voet aan de grond in Europa.

Een monumentenstatus en een unieke typologie: een
paviljoen met gesloten vleugel +transparante vleugel +toren
Door de interessante functie heeft het object ook een
interessante vorm gekregen. De typologie is uniek en er zijn
wereldwijd nog weinig overgebleven luchthavengebouwen uit
de beginjaren van de luchtvaart. Dat maakt dat het object met
zorg behandeld dient te worden .
Het object kan ruwweg opgedeeld worden in drie gebieden :
een transparante horecavleugel, een verkeerstoren en
kantoren/overige (meer gesloten) functies. Het feit dat het
gebouw feitelijk een doorvoerhaven was en dus sterk 'rondomgeoriënteerd' is sluit bepaalde uitbreidingen uit. Een boeiend
startpunt.

Technologische ontwikkelingen
roken in een stroomversnelling.

De jaren 30: Benny Goodmon
en de 'Swing era' in de VS.

De stedenbouwkundige context: van leeg vliegveld tot
dichtbevolkte VINEX-wijk
De context van het bouwwerk is ingrijpend veranderd. Eerst
omringd door een lege groene vlakte is de context veranderd in
een moderne, geplande woonwijk met een hoge dichtheid. Een
interessant startpunt. Hoe om te gaan met deze verandering?
Welke rol kan het object in deze nieuwe context gaan spelen?
i
1

Geenfunctie
Het laatste argument is praktisch van aard: het gebouw heeft
op dit moment een tijdelijke functie en zal in de toekomst
leegstaan. Een onderzoek naar de mogelijkheden is dan ook
zondermeer gerechtvaardigd.
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In 1935 is Amelio Eorheort
de eerste vrouw die over de
At/ontische Oceaan vliegt.

Normaliter zou het onderzoek als gedaan tijdens het M3-project
als theoretisch kader; als fundament, moeten dienen voor het
feitelijke afstudeerwerk. Daar het onderzoek van dien aard was
dat het enkel een algemeen kader verschafte is besloten een
nader en vooral specifieker theoretisch onderzoek te doen naar
gebouw en context.
Het onderzoek is opgebouwd volgens een 'pyramide-principe'.
Eerst wordt een breed kader geschetst van waaruit steeds
specifieker wordt ingezoomd op de feitelijke opgave. Het
vooronderzoek zou dan ook in drie lagen opgedeeld kunnen
worden. De eerste laag gaat vooral over de luchtvaart an
sich, en dan vooral hoe deze zich ontwikkelde vanuit een
maatschappelijk gezichtspunt. De tweede laag gaat in op
de relatie die de luchtvaart legt met de architectuur, hoe
veranderde deze door de jaren heen? De derde laag gaat in op
het her te bestemmen object.
Tot slot vind er een terugkoppeling plaats op de vergaarde
kennis, hoe is deze bruikbaar?
Laag 1: De ontwikkeling van de luchtvaart
Het M4-project is gestart met een onderzoek naar
de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. De
onderzoeksvraag die beantwoordt diende te worden was:
Op welke wijze kwam de luchtvaart tot ontwikkeling in
Nederland?
Deelvragen:
a. Welke rol speelde het politieke klimaat?

b. Wat zijn duidelijke katalysatoren geweest in de ontwikkeling?
c. Wanneer en waarom vond er een overgang plaats van elitevervoermiddel naar massavervoermiddel?
Laag 2: De (veranderende) relatie tussen luchtvaart en
architectuur
Het tweede deel bestaat uit een onderzoek naar de relatie
tussen luchtvaart en architectuur.
Hoe ging de architectuur om met de nieuwe opgave en op welke
manier ontwikkelde de architectuur zich?
Deelvragen :
a. Hoe ontwikkelde de stedenbouwkundige inpassing zich?
b. Hoe ontwikkelde de typologie zich?
c. Is er een relatie te ontdekken tussen de veranderende
passagiersaantallen en 'architectuurtaal?
Laag 3: Het gebouw en zijn context en positie binnen het
oeuvre
Het derde deel van het onderzoek is toegespitst op het feitelijke
gebouw.
Welke rol speelt het gebouw binnen zijn context?
Deelvragen:
a. Welke rol speelt het binnen de context van het oeuvre van de
architect?
b. Welke rol speelt het binnen de (techniek)geschiedenis van
Eindhoven?
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c. Welke rol speelt het in de huidige context?
Terugkoppeling: Op welke manier kan een onderzoek als
fundament of gereedschap dienen?

Wat is het nut van het theoretische onderzoek?
Deelvragen:

a. Op welke manier draagt het onderzoek bij aan het ontwerp?
b. Welke ingrediënten of gereedschappen zijn er te destilleren?
c. Wat is de opvatting over herbestemming en hoe is dit te
rijmen met de resultaten uit het onderzoek?
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"Dag of nacht bestonden hier niet. Zelfs als buiten de zon al
lang onder was en de hemel van blauw via rood naar pikzwart
was gegaan, straalden hier nog eindeloze hoeveelheden
kunstzonnen.
Hier was altijd wel een verdwaalde reiziger te vinden, die versuft
rondliep of juist geconcentreerd een boek las met een voor mij
onleesbare titel. Ik kon alleen maar denken aan slapen, maar
moest hem toch gelijk geven. Waarschijnlijk was het waar hij
heen ging allang weer dag of misschien al morgen of gisteren?
En hoewel hier geen tijd leek te bestaan, was hier wel plaats
voor emotie. Precies hier op deze gepoetste vloer, met een
uitzicht op dat reclamebord moet troosteloos gehuild zijn, maar
ook gelachen en geschreeuwd van vreugde.
Ik wilde hier niet zijn, niemand wilde hier zijn. Grote borden met
verre bestemmingen lichtten op, daar ging het tenslotte om.
Deze plek bestond simpelweg niet, ze was op honderden, nee
duizenden plekken tegelijk...."

Een vliegveld is niets meer dan een stip in een wereldwijd, tijdloos netwerk. Een plek om vandaan te gaan en vooral niet te zijn...

Oude en moderne techniek. Nederland staat aan het begin van de twintigste eeuw voor een grote verandering: de luchthaven in Wao/haven, Rotterdam
wordt geopend.

Een fascinatie voor jong en oud: een schoolklas gaat op bezoek bij het vliegveld.

De beginjaren van de luchtvoort en de eerste reclameposters uit de jaren dertig: de luchtvoort als één groot avontuur, echter alleen voor de elite.

De luchtvaart als propaganda instrument

De luchthaven als plek van ernatie en romantiek, afscheid en hereniging.

Luchthoven Schiphol groeit na de Tweede Wereldoorlog uit tot een der grootste luchthavens van Europa.

Luchtvaart 24 uur per dag: Een zonsondergang
boven Zweden

Luchtvaart 24 uur per dag: Een zonsopkomst op de luchthaven van Dublin

Hadden de fietsenmakers Wilburen Orville Wright uit Ohia
ooit kunnen bedenken dat hun uitvinding de wereld zo zou
veranderen? Dat de westerse wereld zo afhankelijk zou worden
van hun uitvinding? In minder dan honderd jaar zou hun
vondst de wereld gaan veroveren en is het leven tegenwoordig
ondenkbaar geworden zonder het vliegtuig.
De eerste stap in de roerige geschiedenis zou gemaakt worden
door de twee broers uit de Verenigde Staten. Zij waren
diegene die het eerste gemotoriseerde vliegtuig bedachten
en tevens bouwden. In 1903 bleef hun Wright Flyer maarliefst
12 seconden in de lucht en wist een afstand af te leggen van
ongeveer 36,5 meter. Dit zou het beginpunt zijn en de jaren die
daarop volgden waren het vooral amateuristische pogingen om
de toestellen langere afstanden te laten afleggen.

werden de toestellen uitgestald met boordmitrailleurs en werd
de nauwkeurigheid hoger getuige de legende van "der Rote
Baron". Deze man die eigenlijk Manfred von Richthofen heette
kreeg het voor elkaar om maar liefst 80 luchtgevechten te
winnen.
Uiteindelijk werd een nieuwe toepassing gevonden als
bommenwerper. Dit ging in eerste instantie eveneens
onbeholpen: de piloten hielden de bommen tussen hun benen
vast. Ook ondervond het vliegtuig concurrentie van de Zeppelin
bij het uitvoeren van grootschalige bombardementen.
Toen de oorlog voorbij was en de vliegers zonder 'werk'
zaten werden veel militaire toestellen omgebouwd tot
passagierstoestellen. Dit moet gemarkeerd worden als
het eerste serieuze initiatief in de geschiedenis van de
burgerluchtvaart.

De Eerste Wereldoorlog: politiek en niet commercie als motor
Een belangrijke katalysator in de ontwikkeling kwam echter
al snel en vanuit een redelijk onverwachte hoek: de Eerste
Wereldoorlog. Een politieke katalysator dus. In de aanloop
naar deze oorlog kwam het besef dat het vliegtuig een groot
voordeel in een gewapend conflict kon opleveren en dus
kwam de ontwikkeling onder invloed van overheden in een
stroomversnelling. In eerste instantie werden de toestellen
als verkenners ingezet, maar al snel werd het jachtvliegtuig
geïntroduceerd. Dit ging in eerst instantie nog redelijk
amateuristisch getuigen het feit dat het eerste 'luchtgevecht'
plaatsvond tussen een Oostenrijk-Hongaars en Servisch
toestel: De piloot trok zijn revolver en begon te schieten op
het Servische vliegtuig. Dit alles speelde zich af in 1914. Later

Het interbellum en de oprichting van de KLM
Het was vervolgens deze periode van het interbellum waar
de eerste serieuze initiatieven voor de burgerluchtvaart
verder werden doorontwikkeld. Als rond 1919 de Britten
bij de Nederlandse regering aankloppen met de vraag of
zij vliegdiensten mogen aanbieden in Nederland is dit voor
oud militair piloot Albert Piesman het moment om zijn
pleidooi voor een nationale luchtvaartorganisatie kracht
bij te zetten. Hij organiseert een luchtvaartbeurs (de Eerste
Luchtvaarttentoonstelling Amsterdam, ELTA) waarin hij de
regering, investeerders en de bevolking de voordelen en
noodzaak van een nationale luchtvaartmaatschappij toont.
Uiteindelijk lukt het in oktober 1919 om de "Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën" op
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te richten. Piesman zou de eerste directeur worden van de
maatschappij.
Deze maatschappij werd in beginsel opgericht door
8 zakenlieden, waaronder een lid uit het bekende
ondernemersgeslacht Fentenervan Vlissingen. Het was Frits
Fenten er van Vlissingen die bijdroeg aan het startkapitaal van
1,2 miljoen gulden. De overheid had echter vanaf het begin
een belangrijke vinger in de pap in de vorm van aandelen en als
eigenaar van de landingsterreinen.
In mei 1920 wordt de eerste vlucht onder de vlag van de KLM
uitgevoerd, de bestemming is Londen. Na ongeveer vier jaar
worden ook de koloniën aangevlogen. Batavia (het huidige
Jakarta) wordt de eerste intercontinentale vlucht en tevens de
langste lijnvlucht ter wereld. De reis duurt inclusief tussenstops
ongeveer veertien dagen, een retourticket kost omgerekend
twintig duizend euro. Het zijn dan ook vooral ambtenaren die
gebruik maken van deze zeer kostbare manier van vervoer.
Na de oprichting van de KLM en de introductie van de
verschillende lijndiensten ontstaat de behoefte aan een
nationale, gecentraliseerde luchthaven. Schiphol, gelegen
bij het Haarlemmermeer en vooral gebruikt voor militaire
doeleinden is in de beginjaren niet meer dan een drassig veldje.
In 1926 besluit de gemeente met het besef van de importantie
van een goede luchtvaartinfrastructuur voor een verbetering
van het terrein, in 1935 wordt het stenen stationsgebouw
opgeleverd en is het belang van vliegveld Schiphol duidelijk.
Nederlands bekendste toestel: de Uiver
In de periode van de opkomst van de luchtvaart zijn het vooral
avontuurlijke initiatieven die het imago moeten verbeteren
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De gebroeders Wright maken
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Één van de eerste routekaarten
van Nederland

Een tafereel tijdens de
begindagen van luchthaven
Waalhaven in Rotterdam

en de bevolking moeten laten inzien welke mogelijkheden de
luchtvaart heeft. Dit gebeurt enerzijds door het organiseren
van rondvluchten en vliegshows door de KLM. De bevolking
wordt getoond tot wat de moderne techniek in staat is en hoe
veilig het nieuwe vervoermiddel wel niet is. Er worden kosten
noch moeite gespaard om een aangename zondagmiddag te
organiseren op het vliegveld.
Ook grootschaligere initiatieven vinden plaats: Een voorbeeld
hiervan is de luchtrace van 18.000 kilometer tussen Me lbourne
en Londen ter ere van het honderdjarige bestaan van de
Australische stad in 1934. Ondanks dat de Uiver van de KLM
een noodlanding moet maken, eindigt het toestel als tweede. Er
ontstaat in Nederland een heuse rage.
Tijdens de tweede vlucht van het toestel gaat het echter
faliekant mis: tijdens slecht weer stort het toestel neer boven
de Syrische woestijn, met aan boord kilo's kerstpost uit Indië op
weg naar Nederland.
De zwakke plek van de luchtvaart werd pijnlijk duidelijk: men
kon niet zondermeer op de techniek vertrouwen, de veiligheid
moest verbeterd worden.
Een nieuwe impuls: de Tweede Wereldoorlog
De tweede grote katalysator van de ontwikkeling van de
luchtvaart is wederom een groot militair conflict. Dankzij de
miljoenen investeringen in de oorlog van de verschillende
overheden weet de luchtvaart zich in razend tempo te
ontwikkelen. Denk aan Messerschmidts, Stuka's en Spitfires.
Ook doet de straalmotor haar intrede (de Duitse V1-raketten
zijn voorzien van de feitelijke voorloper van de straalmotor) en
de toestellen worden steeds sneller en betrouwbaarder.

In Nederland zou de Tweede Wereldoorlog vooral een rem
zetten op de burgerluchtvaart: Schiphol krijgt het zwaar te
verduren. De luchthaven wordt vernietigd en van de vloot van
de KLM blijft niets meer over.
De Koude Oorlog en het massatoerisme
Ook na de beiden wereldoorlogen was het vooral de militaire
luchtvaart die een razendsnelle ontwikkeling doormaakte. De
Koude Oorlog zorgde ervoor dat steeds nieuwe technieken
werden geïntroduceerd (bijv. GPS). Dit alles vond haar
weerklank op de burgerluchtvaart, steeds grotere, veiligere en
snellere toestellen werden geïntroduceerd.
De KLM speelt in op deze nieuwe ontwikkelingen: spiksplinter
nieuwe toestellen worden in de VS gekocht en intercontinentale
lijnen worden in de jaren 50 geïntroduceerd. Eerst wordt
Amsterdam met New Vork verbonden, later met Australië.
Nog steeds worden de diensten van de KLM vooral gebruikt
voor ambtenaren en andere hoogwaardigheidsbekleders. Met
allerhande initiatieven probeert de KLM de luchtvaart echter
aantrekkelijk te maken voor de 'gewone' toerist. In 1958 wordt
een reis rond de wereld aangeboden in 89 uur en 20 minuten.
Ook worden vluchten aangeboden die (via de Noordpool) naar
Tokyo gaan.
Mede door deze initiatieven weet in de jaren 60 en 70 het
massatoerisme het vliegveld definitief te vinden en zou het
langzaamaan uitgroeien tot een van de meest gebruikte
vervoermiddelen voor vakantiebestemmingen.
De low-cost carriers en no-frills airlines
De luchtvaart is altijd een bolwerk van nationale trots en
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protectionisme geweest. Het feit dat bij oprichting van de KLM
de organisatie per direct het predicaat "Koninklijk" kreeg van
hare majesteit de koningin Wilhelmina illustreert dit. Ook de
verschillende regelgevingen maken dit duidelijk: Nationale
luchtvaartmaatschappijen hadden lange tijd het alleenrecht
om op bepaalde vliegroutes en buitenlandse concurrentie
werd vakkundig buiten de deur gehouden. Dit is goed geweest
voor de ontwikkeling van de luchtvaart. Zonder de hulp en
bescherming van de overheid bij de aanleg van luchthavens,
het verstekken van subsidies en de juridische bescherming voor
de luchtvaartmaatschappijen waren zij nooit tot ontwikkeling
gekomen. Ook het feit dat de overheid altijd een grootafnemer
van vliegdiensten (ambtenaren, politici etc.) heeft bijgedragen
aan het volwassen worden van de in eerste instantie vooral
avontuurlijke en experimentele bedrijfstak.
Deze situatie kreeg echter nadat de luchtvaart duidelijk
volwassen werd in de jaren 70 en 80 en de toerist haar weg
naar de luchthaven had gevonden een keerzijde: prijsafspraken
en een door overheidswegen opgelegde regelgeving resulteerde
in een oneerlijke concurrentie tussen de maatschappijen.
Feitelijk kan gesteld worden dat de wetgeving achterliep bij het
globaliseren van de vliegmarkt. Pas in 1997 (I) kwam uiteindelijk
het besef dat de luchtvaartbranche allang op eigen benen
kan staan en dat er net als in de overige bedrijfstakken een
eerlijke concurrentiestrijd gevoerd dient te worden, ten gunste
van de passagier. Er komt dan ook definitief een einde aan
deze protectionistische regelgeving binnen de Europese Unie.
Vanaf dat jaar worden de vliegroutes namelijk binnen Europa
compleet vrijgegeven, dit betekende dat elke maatschappij,
uit elk land, gerechtigd is om binnen de Europese Unie vanaf
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De eerste lijnvlucht van de KLM

Amerikaanse luchtaanval tegen
Japan. Het vliegtuig is niet
weg te denken uit de Tweede
Wereldoorlog

Luchtvaart voor de 'normale'
toerist

Ryanair, thans de grootste
luchtvaartmaatschappij van
Europa

elke luchthaven te vertrekken. Deze wijziging in de wet zorgde
voor een nieuwe impuls in het vliegverkeer. Low-cost carriers
als Ryanair, Easyjet en Wizzair zagen hun kans schoon om de
Europese markt te veroveren. Tegen dumpprijzen werden
vluchten aangeboden van vooral secundaire luchthavens.
Vliegen als iets voor de elite was definitief voorbij, alle luxe die
daarbij hoorde werd geschrapt. Ryanair werd in 2008 officieel
de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa.
Deze nieuwe ontwikkeling was vooral een impuls voor
de secundaire luchthavens, zij hadden lage start- en
landingstarieven, een groot voordeel voor de maatschappijen.
Ook waren zij eenvoudig te beïnvloeden door de steeds groter
wordende macht van 'megacarriers' als Ryanair. Maar ook
de passagier kon de vruchten plukken van deze ontwikkeling:
de kleinere luchthavens zijn vaak gelegen buiten de grote
en drukke steden, hanteerden lage parkeertarieven en zijn
eenvoudig te bereiken.
Eindhoven Airport is als Nederlandse tweede luchthaven één
van die luchthaven die erg profiteerde van de liberalisering van
de luchtvaartmarkt. Het passagiersaantal steeg tot boven de
één miljoen op jaarbasis.
Toekomst
De luchtvaart heeft definitief haar plek verworven binnen de
(Nederlandse) maatschappij. Het feit dat vliegen niet langer iets
voor de elite is draagt bij aan een zekere mate van continuïteit
voor de branche. De vraag is echter hoe de maatschappijen
omgaan met de steeds groter wordende concurrentie nu
definitief elke vorm van protectionisme verleden tijd is. Nu
al is te zien dat steeds meer maatschappijen of verdwijnen

(denk bijvoorbeeld aan de Deense maatschappij Sterling,
de Duitse maatschappij Hamburg International of het op de
afgrond balancerende Alitalia) of samen worden gevoegd
(Airfrance-KLM of Uniteden Continental). Schaalvergroting op
verschillende manieren (denk aan 'code-sharing', mergers, jointventures of alliances) lijkt de enige duurzame oplossing te zijn
om de toekomst van de maatschappijen veilig te stellen.
Een ander punt van zorg is het milieuvraagstuk. Het feit dat de
wereldwijde opwarming te wijten zou zijn aan het verstoken
van fossiele brandstoffen daargelaten, staat het buiten kijf dat
de branche een structureel probleem heeft bij afnemende
oliereserves en daaraan gekoppeld stijgende olieprijzen. Dit
besef lijkt ook bij de grote vliegtuigbouwers aanwezig te zijn,
met allerhande innovaties wordt het verbruik van de toestellen
aanzienlijk verminderd. Aan de hand van de volgende casus
wordt geïllustreerd hoe dominant het brandstofverbruik is in
verhouding tot andere gemakken als hoog comfort en snelheid.
De Concorde-casus: Brandstofverbruik als dominante factor.
Naar aanleiding van de ontwikkeling van de militaire straaljagers
die sneller dan het geluid konden vliegen ("supersonisch")
tijdens de Koude Oorlog, ontstond al snel het idee om de
techniek ook toe te passen op de burgerluchtvaart. Feitelijk
waren er drie verschillende initiatieven: de Concorde in Europa,
De Tupolev TU-144 in Rusland en de Boeing 2707 (welke niet
verder kwam dan een test model).
Het idee was helder: door de veel hogere snelheid kon men
sneller reizen en dus meer comfort bieden aan de passagier.
Bovendien kon men meer vluchten per dag uitvoeren met
hetzelfde toestel welke zou moeten resulteren in hogere marges
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voor de luchtvaartmaatschappijen.
Toch zijn de toestellen nooit succesvol geworden en konden ze
alleen lange tijd in de lucht gehouden worden door subsidies
van de verschillende overheden.
Waar lag nu het probleem? Er zijn een aantal factoren aan te
wijzen waarom de toestellen nooit succesvol zijn geworden,
maar de meest dominante was het brandstofverbruik. Duidelijk
is te zien dat tijdens de oliecrisis in de jaren '70 de vraag van de
luchtvaartmaatschappijen dramatisch afneemt en uiteindelijk
alleen nog AirFrance en British Airways werkelijk vluchten aan
gaan bieden met het toestel. De tweede fatale slag komt na 11
september 2001 als de olieprijzen wederom explosief stijgen.
Bij de huidige olieprijzen is het simpelweg niet rendabel om
passagiers te vervoeren met de hogere snelheid. Uiteraard
hebben ook factoren als de crash bij Parijs in 2000 en de
sowieso al hogere kostprijs per kilometer (resulterend in een
hogere ticketprijs) bijgedragen. Maar dat zou niet verklaren
waarom vandaag de dag geen enkele luchtvaartmaatschappij
meer inzet op deze "supersonische" toestellen, de tijdwinst is
tenslotte groot: in minder dan drie uur kon men van Parijs naar
New Vork reizen.
Een verder argument dat brandstofverbruik de meest
dominante factor is, zijn de hedendaagse ontwikkelingen.
De nieuwe toestellen die vandaag worden gepresenteerd
denk bijvoorbeeld aan de Boeing 787 Dreamliner, welke een
brandstofbesparing beloofd van maarliefst 20% ten opzichte
van zijn voorganger, zijn niet supersonisch of sneller dan
hun voorgangers. Belangrijkste verkoopargument is het
brandstofverbruik.

-29-

Airport Weeze: afgelegen,
moorsuccesvoldankzij
de liberalisering van de
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De laatste vlucht van de
'supersonische' Concorde.

AIRFRANCE KLM
1

STAR ALLIANCE

Joint-ventures, mergers en
alliances worden opgericht
om de noodzakelijke
schoolvoordelen te behalen.

THE WAY THE EARTH C ONNEC TS

Een nieuwe generatie
vliegtuigen: de door
vertragingen geplaagde Boeing
787 Dreomliner belooft een
brandstofreductie van 2096.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat zonder de allesvernietigende
oorlogen die in de twintigste eeuw in Europa plaats hebben
gevonden de luchtvaart zich waarschijnlijk langzamer en op
een andere manier had ontwikkeld. Uit het verloop van de
geschiedenis is te concluderen dat het in eerste instantie
vooral militaire (en dus politieke) doeleinden zijn die de
luchtvaart een razendsnelle ontwikkeling laten beleven. De
Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en tot slot de
Koude Oorlog zouden allen op hun eigen manier bijdragen aan
deze ontwikkeling. Dit is bijvoorbeeld in groot contrast met
de ontwikkeling van een andere belangrijk verveersconcept
aan het eind van de negentiende eeuw: bij de spoorwegen
waren het vooral private, 'versnipperde' initiatieven die de
ontwikkeling in gang zetten. De luchtvaart kwam veel nationaal
georganiseerder op gang.
Vanaf de jaren zestig komt het vliegtuig pas in zicht als
vervoermiddel voor de normale consument en toerist: vanaf
nu zal het vooral de commercie zijn die de luchtvaart verder
ontwikkelt met als laatste belangrijke mijlpaal: het vrijgeven van
de Europese markt in 1997 met de low-cost maatschappijen tot
gevolg.
De casus van de Coneerde illustreert hoe belangrijk het
brandstofverbruik is en dat dit gegeven in de toekomst
dominant zal blijven bij het bepalen of een vliegtuigtype
succesvol is of niet. Het nieuwste stokpaardje van Boeing, de
787 Dreamliner zal dan ook een gouden toekomst tegemoet
gaan, het bewijs zijn de reeds vele bestellingen.

-30-

Deze fraaie prent en de fascinerende visie van Frank Lloyd Wright's 'tiving City" ten spijt heeft de luchtvaart zich niet ontwikkeld zoals
de auto: een persoonlijk vervoermiddel, waardoor luchthavens overbodig zouden worden ...
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De ontwikkeling van de luchtvaart aan het begin van de
twintigste eeuw stelde nieuwe vragen aan de architectuur.
Nooit eerder was er een opgave geweest om een plek
te ontwerpen van waaruit reizigers per vliegtuig konden
vertrekken. Niemand wist hoe een vliegveld eruit moest zien of
hoe men het überhaupt moest noemen: luchthaven, vliegweide,
landingsterrein of toch maar vlieghaven? Waar kon men het
beste een vliegveld aanleggen: moesten de lawaaiige terreinen
juist ver van de stad verwijderd zijn of zoals voormalig directeur
van de KLM het omschreef: 'aan een drukken verkeersweg
en niet in een van alle verkeer verstoken uithoek.'? Niet
alleen op het gebied van de architectuur moesten dus nieuwe
oplossingen bedacht worden, ook de stedenbouwkundige
inpassing was een belangrijk thema in de ontwikkeling van de
luchthavenarchitectuur.
Stedenbouw: de casus Waalhaven en vliegveld Holland
De importantie van een stedenbouwkundige inpassing blijkt uit
de geschiedenis van de luchthaven Waal haven. In 1920 werd
in het zuiden van Rotterdam de eerste burgerluchthaven in
Europa gebouwd. In eerste instantie werd het vooral gebruikt
voor militaire vluchten maar in 1930 onderhield het vliegveld
de eerste nationale lijndienst (Amsterdam- RotterdamHaamstede- Vlissingen). De jaren die volgden breidde de
luchthaven in hoog tempo uit en ontstonden er lijndiensten
naar London, Keulen (via Duisburg), Bazel, Parijs (via Brussel)
en Londen.
De luchthaven Waalhaven was vanaf het begin veel beter
uitgerust, had een hoger passagiersaantal en technisch
superieur aan Schiphol. Schiphol was in deze jaren niet

meer dan een drassig weiland. Maar door de slechte
bereikbaarheid vanuit Den Haag en ook Rotterdam moest de
luchthaven Waalhaven uiteindelijk toch het onderspit delven.
Na bombardementen in de Tweede Wereldoorlog werd de
luchthaven dan ook niet meer opnieuw opgebouwd.
Wat geconcludeerd kan worden naar aanleiding van deze casus
is dat de technische uitrusting van ondergeschikt belang is aan
de stedenbouwkundige inpassing. Wanneer een luchthaven
onbereikbaar is kan dit de doodsteek betekenen, ondanks alle
technische voordelen.
Dat bij de aanleg van een vliegveld ook andere belangen
zwaar meewegen blijkt uit de bepaling van de nationale
luchthaven van Nederland. Al voor de Tweede Wereldoorlog
werden plannen gemaakt om een centraal gelegen, goed
bereikbare nationale luchthaven te bouwen. De plannen, vooral
gepropageerd door KLM directeur Plesman, werden gemaakt
om een nieuw nationaal vliegveld te bouwen tussen Den Haag
en Rotterdam, bij Leiderdorp. De nieuwe luchthaven zou de
naam vliegveld Holland krijgen. Volgens directeur Piesman was
de locatie perfect: 'Men moet de Provincie Zuid-Holland en
het zuidelijke gedeelte van Noord-Holland zien als een groote
Hoe/ijzeervormige stad, in het midden waarvan nu een vliegveld
wordt aangelegd.'
De luchthaven kwam er echter nooit, verschillende redenen
zijn daarvoor aan te wijzen. Ten eerste was de ontwikkeling
van vliegveld Ypenburg vlakbij Delft een reden waarom de
luchthaven, uit concurrentie-oogpunt, niet doorging. Een
andere en de meest belangrijke reden was het feit dat de
gemeente Amsterdam persé een luchthaven binnen haar
gemeente wilde hebben, het tegenwoordige Schiphol. Achter
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de rug van Piesman om, werd onder druk van de hoofdstad
de luchthaven Schiphol dan ook door de minister van Verkeer
aangewezen als nationale luchthaven. Hierbij blijkt dat al in
het begin het economische belang van een luchthaven werd
onderkend. De gemeente Amsterdam begreep dat het hebben
van een grote luchthaven binnen haar gemeente economische
kansen bracht en wilde de luchthaven dan ook kost wat kost
hebben. Directeur Piesman was, niet geheel verrassend,
furieus: 'Door verschillende redenen heeft de minister gemeend,
toch op Schiphol te moeten overgaan, ofschoon hij uit
luchtvaartoogpunt nog steeds van Leiderdorp is. Daarom had
het ook geen zin de KLM verder te hooren. De minister verlangt
nu, dat de KLM zicht onthoudt van een i ge actie tegen Schiphol
als centrale luchthaven." De frustratie over het feit dat achter
zijn rug om werd gekozen voor een inferieure locatie is duidelijk
af te lezen uit deze uitspraak.
Geconcludeerd kan worden dat in beginsel de
stedenbouwkundige inpassing het belangrijkste argument is
om te bepalen of een luchthaven functioneert en succesvol
zal worden. Een luchthaven dient goed bereikbaar te zijn
en dus ook niet te ver van steden te liggen. De mislukking
van Waalhaven onderstreept dit, anderzijds moet ook niet
vergeten worden dat politieke belangen van grote invloed
zijn op de bepaling van de locatie van een dergelijk belangrijk
vervoersknooppunt. De stedenbouwkundige context is in
het voorbeeld van Schiphol ondergeschikt geweest aan het
economische belang.
De luchthaven Welschap in Eindhoven is ook gebouwd met
enige vorm van stedenbouwkundige besef in het achterhoofd.
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De luchthaven Waalhaven

Schiphol als nationale
luchthaven

Ten eerste is er voor gekozen om de luchthaven aan de
toekomstige ringbaan om de stad te bouwen. Uiteindelijk
zou die ringbaan (op die plek) er nooit komen, maar het feit
dat daarmee rekening werd gehouden getuigd van een besef
van importantie van de bereikbaarheid. Ook is de luchthaven
dicht bij de stad gepland, op slechts vier kilometer van het
centrum. De reden hiervoor is dat men de luchthaven ook een
toeristische functie wilde toedichten: inwoners van Eindhoven
zouden eenvoudig met de fiets een dagje naar de luchthaven
kunnen komen.
Tot slot is ook over de plaatsing van het stationsgebouw
nagedacht: mede op aandringen van Roesenburg werd er
voor gekozen om het gebouw aan de oostzijde en dus aan de
stadskant van het vliegveld te plaatsen, dit was technisch gezien
niet de meest logische en ook niet de eerste keuze. Een goede
bereikbaarheid werd er echter mee gewaarborgd.
De vraag blijft waarom nu juist Eindhoven een luchthaven
kreeg, was het de politieke of economische context die
hieraan zou bijdragen? Op deze vraag wordt in het hoofdstuk
'Eindhoven en de luchtvaart' verder ingegaan.
Het ideale vliegveld
Het belang van een juiste stedenbouwkundige inpassing en de
macht van de politiek is nu bekend. De volgende stap is om te
bepalen welke faciliteiten een vliegveld zou moeten hebben. De
eerste directeur van de KLM, Albert Plesman, had in het begin
van de jaren twintig al een duidelijke mening over hoe een
vliegveld er uit zou moeten zien:

noodzakelijk is. Een terrein van plus minus 1 km in het vierkant,
goed gedraineerd en begroeid met een stevige en kort
gehouden grasmast. Een goede toegangsweg, welke snelverkeer
toelaat. Gezellig en uitgebreid hotel-café-restaurant. Ruime,
verwarmde, van water; licht en krachtwerktuigen voorziene
hangars. Een radio-, telefonie- en telegrafiestation [ .. ]. Een
douanestation met pascontrole, op moderne wijze ingericht,
zoodat een vlotte behandeling van de passagiers en goederen
mogelijk is. Een goed ingerichte EHBO om op mogelijke
ongevallen voorbereid te zijn. Een meteorologische dienst,
werkplaatsen, garage, magazijn, moderne benzine-installatie... "
Wat blijkt uit de opsomming die de directeur van KLM geeft
is dat een luchthaven meer is dan een plek om mensen in
een vliegtuig plaats te kunnen laten nemen en vervolgens
de vliegtuigen veilig te kunnen laten opstijgen en landen.
Theoretisch gezien zou men namelijk een luchthaven ook
best kunnen ontwerpen als een bushalte, een eenvoudige
plek waar men opstapt en afstapt, maar vanaf het begin wilde
men blijkbaar meer. Uiteraard staat zijn verhaal bol van de
noodzakelijke technische vereiste, maar wat opvalt is dat hij ook
een 'gezellig en uitgebreid hotel-cafe-restaurant' als eis stelt. Dit
zou kunnen suggereren dat hij de luchthaven veel meer ziet als
een toeristische attractie. Een plek om een dagje uit te beleven.
Dit vermoeden wordt versterkt door de overige initiatieven die
op de luchthavens worden georganiseerd, zoals rondvluchten
en vliegshows. Dit alles wordt door de KLM georganiseerd om
de burgerluchtvaart populair te maken en een imago te creëren
van avontuur, luxe en absoluut ook veiligheid.

"Ik zou hier gaarne opsommen, wat voor een vliegterrein
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Hij zegt daar zelf over:

Albert Plesman, hier in zijn
jonge jaren als piloot

'Een bezoek aan het vliegterrein der stad moet tot de geregelde
uitstapjes der bewoners gaan behooren.'
De visie van Piesman is glashelder: een luchthaven is meer dan
een verkeersknooppunt, meer dan een bushalte, het is een plek
waar mensen naar toe kunnen voor een dagje uit, men zou het
haast een amusementspark kunnen noemen.
Deze visie komt ook terug in het luchthavengebouw van
Wel schap. Ook hier wordt er voor gekozen om een gebouw
te bouwen dat voorzien is van een restaurant en zelfs een
groot dakterras om zo de bezoeker een mooi uitzicht over de
vliegweide te verschaffen. Opvallend zijn ook de eerste foto's
van het luchthavengebouw. Een grote hoeveelheid aan tafels,
stoelen en parasollen staan opgesteld op de beide terrassen,
terwijl het aantal passagiers in die jaren laag is, de stoelen
en tafels zouden dus nooit opgevuld kunnen worden door
enkel passagiers en eventuele familieleden: grote massa's
dagjesmensen worden verwacht.

Architectuur en luchtvaart
Nadat duidelijk is welke stedenbouwkundige en functionele
eisen er aan een luchthaven worden gesteld kan de stap naar
archit ectuur gemaakt worden.
In het boek "Airports: A century of architecture" worden de
eerste luchthavens als volgt beschreven: ·
'~ look at early airports, aireraft factories, and air/iners
themselves reveals that their design vocabulary reflected
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De luchthaven als
toeristische trekpleister en
'propagandamachine'
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designers' efforts to counter society's feelings of ombivolence
ond insecurity toward this new mode of transportation. [...] the
projects that were realized provided familiar rather than radical
solutions. lnitially, designers drew upon farms established in
rail transportation befare they deve/oped design and planning
solutions particu/ar to aviation."
De auteur beschrijft de zoektocht naar de juiste vorm en
uitstraling. Net zoals bij de ontwikkeling van de eerste
treinstations, die verdacht veel weg hadden van groot
uitgevallen woonhuizen, is het bij aanvang van de ontwikkeling
van de luchthaven niet duidelijk welk vocabulaire er
gebruikt dient te worden. Men gebruikt in eerste instantie
traditionele vormen en uitstraling, een goed voorbeeld is
het eerste luchthavengebouw van Schiphol. Het uit donkere
bakstenen opgetrokken gebouwtje zou, wanneer men de
uitkijktoren wegdenkt, een schoolgebouw, een restaurant of
misschien een ander publiek gebouw kunnen zijn. De eerste
luchthavengebouwen ogen statisch, conservatief en stralen
niet de moderniteit en dynamiek van de luchtvaart uit. Een
geparkeerd vliegtuig voor de luchthaven vormt dan ook een
groot contrast met de statische architectonische taal. Het
is interessant dat de publieke opinie de architectuurtaal
beïnvloedt.
Casus: luchthaven Köningsberg en Berlin Tempelhof
De ontwikkeling van de allereerste geïntegreerde terminal voor
de luchtvaart kwam mede tot stand vanwege sterke politieke
achtergronden. Weimar Duitsland dat door het verdrag van
Versailles veelland had verloren en geen militaire luchtvaart

mocht ontwikkelen was de motor achter deze ontwikkeling. In
Köningsberg (het huidige Kaliningrad) werd namelijk in 1922 de
eerste moderne geïntegreerde luchthaven terminal gebouwd,
exclusief voor de burgerluchtvaart. Köningsberg als hoofdstad
van Oost Pruisen, dat door verlies van land geïsoleerd dreigde
te raken van de rest van het Duitse Rijk had behoefte aan
een goede verbinding via de lucht met de rest van Duitsland.
Militaire luchtvaart was niet toegestaan en daarom was het
logische gevolg om een luchthaven te bouwen toegespitst op
de burgerluchtvaart. Het zouden dus de politieke en niet de
commerciële belangen zijn die de ontwikkeling van de eerste
moderne, geïntegreerde burgerluchthaven startten.
Een jaar later werd in Berlijn Tempelhof geopend, deze
luchthaven zou snel uitgroeien tot de grootste luchthaven
van de wereld. Wederom waren het politieke belangen: de
verbinding met Oost-Pruisen maar veel belangrijker: onder
in vloed van het nationalistische sentiment, het verlangen
van Duitsland om, ondanks gebonden door het verdrag van
Versailles, toch als wereldmacht mee te doen.
Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling van de eerste
burgerluchthavens niet werd gestart door de commercie, door
gewiekste ondernemers, maar vooral door de politiek.
Architectuur en typologie
Een aantal vage beschrijvingen van eisen die aan een
luchthaven gesteld werden zijn de revue gepasseerd, maar
hoe ontwikkelde dit zich nu in een heldere typologie? De
ontwikkeling van de typologie van de perfecte luchthaven bleek
een lang traject. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen
waarom de ontwikkeling van een eenduidige typologie op zich
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liet wachten. Ten eerste het feit dat de luchtvaart in het begin
van de twintigste eeuw nog in de kinderschoenen stond en er
dus geen garanties waren dat dit werkelijk het vervoermiddel
van de toekomst zou worden zorgde voor onzekerheid. Er
werd in deze periode bijvoorbeeld ook geëxperimenteerd met
Zeppelins.
Een ander probleem was het feit dat de intensiviteit van de
luchtvaart constant veranderde: een constant veranderende
vraag zorgde ervoor dat de parameters van de luchthaven ook
constant mee veranderden. Een gevolg was dat op verschillende
plekken in Europa binnen een periode van vijftien jaar
verschillende luchthavens volledig herbouwd werden omdat ze
toch niet bleken te voldoen aan de vraag. Of ze waren te klein,
of te groot of boden onvoldoende flexibiliteit om veranderingen
op te vangen.
Uiteindelijk zijn twee dominante typologieën aan te wijzen
welke ontwikkeld werden in deze periode : ten eerste de
gecombineerde hangaar en stationsgebouw en ten tweede de
separate hangaar en stationsgebouw. Een voorbeeld van de
eerste variant is vliegveld Twente. Het is een logische variant:
om de passagiers te voorzien van de nodige functies werden de
reeds bestaande hangaars uitgebreid met een stationsgebouw.
Deze variant werd echter niet succesvol en is ook maar een
korte periode te vinden, daarvoor zijn twee redenen aan
te wijzen. Ten eerste het feit dat het koppelen van beide
gebouwen zorgt voor een reductie in flexibiliteit, uitbreidingen
zijn niet eenvoudig door te voeren. Ten tweede is de
koppeling niet logisch in de zin dat de publieke functies (het
stationsgebouw) met de vaak gevaarlijke private functies van de
luchthaven worden gecombineerd.
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De Zeppelin is in de beginjaren
van de luchtvaart een geduchte
concurrent.

Het eerste luchthavengebouw
van vliegveld Köningsberg oogt
net als zijn eerste nagangers
conservatief

Toendertijd de grootste
luchthaven van de wereld:
Berlijn. Het gebouw straalt niet
de lichtheid en avontuurlijkheid
van de luchtvaart uit.

De tweede variant van een gescheiden luchthavengebouw en
een apart stationsgebouw zou dan ook snel de overhand nemen
en uiteindelijk als enige typologie overblijven. De gebouwen uit
de beginjaren van de luchtvaart zijn dan ook al snel
vergelijkbaar: grasvelden met simpele gebouwen aan de
periferie voorzien van een uitzichttoren (vaak in het midden) en
terras. De hangaars worden verder weg geplaatst.
Een ander interessant fenomeen dat zichtbaar is bij deze
typologie van het luchthavengebouw is de positie die de
verkeerstoren heeft. De eerste gebouwen zijn duidelijk
geconcentreerd rondom die toren en dus maakt de toren een
duidelijk onderdeel uit van de vorm en architectuur van het
luchthavengebouw. Het belang komt letterlijk tot uitdrukking
inde architectuur. Het vliegveld Welschap is een voorbeeld maar
ook de luchthaven Ypenburg bij Den Haag en eigenlijk bijna alle
gebouwen uit deze periode.
Vanaf de jaren 50 en de steeds groter wordende luchthaven is
een duidelijke verschuiving zichtbaar, vanaf nu wordt ook de
verkeerstoren die steeds groter en steeds geavanceerd wordt
losgeplaat st van het terminalgebouw. Het terminalgebouw
groeit eveneens. Bij het merendeel van de grote internationale
luchthavens tegenwoordig zijn de verkeerstorens niet eens
meer zichtbaar, ze staan ver van de terminal. Op de volgende
pagina's worden de typische luchthavengebouwen van vóór
1940 getoond.
Interieur
Het interieur heeft vanaf het begin vooral een uitstraling van
luxe en comfort. Het heeft veel weg van een luxe treincoupé.
Dit is ook logisch aangezien de eerste passagiers vooral

bestonden uit hoogwaardigheidsbekleders, ambtenaren en
overige welgestelden. Zij eisten een aangename en luxe plek.
De luchtvaart als een vervoermiddel van de elite kwam duidelijk
tot uitdrukking in de verschillende interieurs.
Ook is het interessant om te zien dat de plek vooral als een
verblijfs-en ontspanningspiek wordt ingericht, het effectief
beheersen van passagiersstromen is van ondergeschikt belang.
De verborgen boodschap die met de eerste interieurs werd
gecommuniceerd naar de passagier is ook te ontdekken:
vliegen is niets gevaarlijks, het is een normale manier van
vervoer. Wederom is het duidelijke doel wat ook in de andere
initiatieven tot uitdrukking komt zichtbaar: propaganda: Vliegen
isveiligl
Conclusie
De geschiedenis van de luchthavenarchitectuur laat zien dat
de ontwikkeling moeizaam begon men wist niet hoe om te
gaan met de nieuwe functie, een typologie ontbrak. Men wist
ook geen geschikte architectuurtaal te ontwikkelen, onder
invloed van de publieke opinie ogen de eerste gebouwen
zwaar, conservatief en massief. De ontwikkeling zou later steeds
lichter en steeds meer richting 'high-tech' architectuur gaan
(daarover in het volgende hoofdstuk meer). Ook op het gebied
van de stedenbouwkundige inpassing blijkt dat fouten werden
gemaakt.
Net als bij de ontwikkeling van de luchtvaart is een belangrijke
katalysator in de ontwikkeling van de luchthaven de politiek
geweest: de luchthaven in Köningsberg, Oost-Pruisen dat
verbonden moest worden met de rest van het Duitse Rijk kan
als eerste moderne burgerluchthaven aangewezen worden.
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Maar ook de casus van Schiphol toont aan dat de politiek een
belangrijke factor was.
Tegenwoordig is een luchthaven niet meer weg te denken bij
een stad van enige importantie: de plek is echter veranderd van
een plek van verblijf en vermaak naar een plek van beheersing
van passagiersstromen.
Kenmerkend voor de tweede generatie luchthavenarchitectuur
is de genuanceerde referentie naar de luchtvaart en haar
techniek. Gebouwen met een modernistische of art deco
uitstraling, veelvuldige toepassing van staal en glas stralen
zij een nieuwe toekomst uit. Deze trend loopt gelijk met de
maatschappelijke acceptatie van de luchtvaart.
De conclusie is dus dat de ontwikkeling van de
luchthavenarchitectuurtaal een weerspiegeling is van de
publieke opinie.

Het interieur van het vroegere
Schiphol

De vertrekhal van het vroegere
Schiphol

De vertrekhal van het
tegenwoordige Schiphol

-39-

Op de volgende pagina's volgt een chronologisch overzicht van typerend e
luchthavengebouwen van vóór 1940, zij illustreren de ontwikkelingen als
beschreven in het voorgaande hoofdstuk.
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Een typisch voorbeeld van een eerste luchthaven. Hier is Hendon,
de eerste luchthaven van Londen te zien. Wat opvalt is de enorme
ruimte voor toeschouwers, de luchthaven als "amusementspark"
en veel minder als reispiek.

De luchthaven van Parijs is een verzameling van loodsen en kleine
publieke gebouwtjes rond een openbaar plein. De terminal is het
gebouw links van het pleintje. Men zou kunnen stellen dat men
tracht om de luchthaven te betrekken bij de stad: een conservatief
dorpsachtige pleintje wordt gecreeërd.
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Berlin Tempelhof is en blijft een fascinerend gebouw. Één van de
eerste en lange tijd de grootste geïntegreerde luchthaventerminals
ter wereld. De foto toont het gebouw na een aantal uitbreidingen.
Qua uitstraling maakt het nauwelijks referenties naar het
vliegverkeer. Het zou ook een treinstation of ander openbaar
gebouw kunnen zijn.

De luchtvaart wordt steeds meer geaccepteerd en veiliger: De
luchthavenarchitectuur wordt steeds lichter en moderner. De
luchthaven van Praag is een goed voorbeeld van één van de eerste
uit staalskelet opgebouwde luchthavens.
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De luchthaven van Dublin (vanaf een loopbrug in de huidige
luchthaven is het gebouw nog steeds fantastisch zichtbaar) is een
mooi voorbeeld van een fraai stukje luchthavenarchitectuur. Het in
De Stijl opgetrokken gebouw heeft de herkenbare typologie van de
gecentreerde verkeerstoren

Het stationsgebouwtje van de luchthaven Ramsgate in het
Verenigd Koninkrijk is eveneens gebouwd in de herkenbare
typologie. De dakterrassen doen denken aan het stationsgebouw
van Meerhoven. Fraai bij dit ontwerp is het samenspel dat het
aangaat met de vliegtuigen, het heeft door zijn vormentaal
duideijk iets weg van een vliegtuig. Helaas is het gebouw niet
gespaard gebleven.
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De Tweede Wereldoorlog is een belangrijk breekpunt geweest
in de geschiedenis van niet alleen Europa maar het heeft een
grote invloed gehad op de politieke verhoudingen in de gehele
wereld. Ook op het gebied van de luchthavenarchitectuur is de
Tweede Wereldoorlog aan te wijzen als belangrijk breekpunt.
In dit hoofdstuk worden de laatste stappen in de ontwikkeling
van de luchthavenarchitectuur onderzocht. Onder invloed van
de explosief stijgende passagiersaantallen, ontstaat er een
vreemde plek, of beter gezegd een 'niet-plek~
Vliegen als iets voor massa: Gevolgen voor de architectuur
Zoals reeds gesteld werd na de Tweede Wereldoorlog
het vliegen per vliegtuig een steeds betaalbaarder en
geaccepteerde vervoersalternatief. Gevolg was een stijgende
hoeveelheid passagiers en dus een noodzaak voor grotere en
beter doordachte luchthavens. Het werd steeds belangrijker
om efficient passagiers te kunnen doorvoeren en steeds minder
belangrijk om een plek in te richten waar veel bezoekers
naartoe konden komen om vliegtuigen te bekijken. De
luchtvaart was tenslotte al ingeburgerd. Ten eerste werden
er vanuit functioneel oogpunt dus nieuwe eisen aan de
luchthavens gesteld. Ten tweede is ook te merken dat na
de Tweede Wereldoorlog onder invloed van de stijgende
passagiersaantallen er meer waarde wordt gehecht aan de
expressie van de architectuur van de luchthavens. Waar
het voor de Tweede Wereldoorlog vooral de kenmerkende
typologie is die tot in den treuren wordt gekopieerd en
lichtelijk aangepast, op een genuanceerde manier de
vooruitgang in techniek uitstralend, ontwikkeld zich na de
Tweede Wereldoorlog een architectuur waar het steeds meer

gaat om het creëren van een unieke en bijzondere ruimte en
ervaring. (Expliciete) expressie wordt belangrijker. De terminal
die Eero Saarinen in de jaren vijftig in New Vork bouwde
zou als omslagpunt gezien kunnen worden in het steeds
ongenuanceerde referen naar de luchtvaart.
casus: Luchthavenpionier Eero Saarinen
De van oorsprong Finse architect Eero Saarinen, groeide vanaf
zijn jonge jaren op in de Verenigde Staten. Hij studeerde
architectuur, net als zijn vader die ook architect was en bouwde
vooral in zijn nieuwe thuisland.
In de jaren vijftig wordt hij benaderd door TWA (Trans World
Airlines, opgeheven), ze hebben naar aanleiding van de eerder
aangehaalde ontwikkeling behoefte aan een nieuwe terminal.
Saarinen besluit een poëtisch plan te maken dat tot in elk
detail het idee van een 'bevroren' beweging moet uitbeelden.
De geleidelijke bewegingen van de verschillende ruimten, de
hoogteverschillen en doorkijken van verschillende verdiepingen
maken een ruimte die beweging uitstraalt. Ook qua exterieur
doen de daken, die niet ondersteund lijken te worden denken
aan beweging, vrijheid en de luchtvaart. Ondanks dat het
'zware' materiaal beton wordt toegepast, oogt het gebouw
licht.
Een gevolg van deze glooiende vormentaal is dat de vliegtuigen
in tegenstelling tot de luchthavens die tot deze tijd gebouwd
werden, niet meer zo contrasterend zijn met de architectuur.
Er ontstaat een samenspel tussen vliegtuig en terminal, tussen
feitelijke beweging van het vliegtuig en de bevroren beweging
van het gebouw.
Dit poëtische concept past Saarinen ook toe bij de luchthaven
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TWA Terminal, New York
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Ou/les International Airport, Virginia

in Chantilly, Virginia, beter bekend als Dulles International
Airport. Het dak straalt wederom een sterke mate van beweging
uit, doet haast denken aan een vleugel. Wederom maakt
Saarinen gebruik van verschillende verdiepingshoogten om
zo gebieden te definiëren in één grote ruimte. Opvallend en
contrasterend element is de verkeerstoren, deze lijkt de rechte
architectuurtaal van de vooroorlogse luchthavenarchitectuur
overgenomen te hebben.
Technologie en typologie
Na deze architectonische meesterwerken van Saarinen is de
ontwikkeling van de luchtvaart steeds meer een uniforme
"high-tech" kant opgegaan. De architectuurtaal zou men een
"internationale taal" kunnen noemen, niet geheel vreemd daar
de functie internationaliserend van karakter is.
Het idee van Saarinen om de luchtvaart uit te beelden in de
architectuur heeft navolging gevonden en bijna alle luchthaven
doen wel op één of andere manier mee in het (té?) e><pliciet
uitstralen van de luchtvaart. Bij deze taal horen bijvoorbeeld
materialen als staal en aluminium. Constructieve verbindingen
die vooral bestaan uit scharnieren en klinische vloeren.
Ook worden feitelijke onderdelen van een vliegtuig vergroot
of uitgebeeldt. Denk bijvoorbeeld aan de terminals van
Kopenhagen en Helsinki of terminal4 van de luchthaven van
Hamburg welke allen een poetisch gebaar maken in de vorm
van een vleugel. De Luchthaven Greater Buffalo International
Airport doet nog een stapje verder, niet alleen in de plattegrond
maar ook in de detaillering is de vorm van een vliegtuig te
herkennen.
Geconcludeerd kan worden dat de luchthavenarchitectuur

geïnternationaliseerd is en in haar uitstraling geen relatie
meer legt met de conte><t, maar eerder met het object waar
het om draait: het vliegtuig. Er ontstaat een zekere vorm
van eentonigheid en uitwisselbaarheid tussen verschillende
luchthavens. De luchthaven veranderd feitelijk in een
verlengstuk van het 'onplaatselijke' vliegtuig. Hoe is deze
ontwikkeling te verklaren?

De plaatsloze luchthaven: Het begrip "terminaf'?
Een verklaring kan gevonden worden in het feit dat vanaf
de jaren vijftig men niet zozeer meer kan spreken van een
terminal. Hoewel men deze term nog steeds gebruikt, is het
feitelijk onterecht. Een terminal suggereert dat een luchthaven
het eindpunt is, een verblijfspiek verbonden met zijn lokale
context, hier is echter geen sprake van. Op twee manier is
hier een verandering ingekomen. Ten eerste de invoering van
het "hub and spoke"-model na de Tweede Wereldoorlog door
veel luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor is het mogelijk om
gecombineerde vluchten te boeken met een overstap. Het
gevolg is dat er bepaalde luchthavens worden aangewezen als
"hub", vanwaar de passagiers overstappen. Gevolg is een grote
toename van passagiers op die bepaalde luchthavens, echter
alleen voor een tijdelijke overstap. Luchthavens als Frankfurt,
London en Atlanta groeiden e><plosief, niet gerelateerd aan
de lokale vraag. Voor de overstappers is de luchthaven dus
absoluut geen moment waar de reis wordt getermineerd. Het
feit dat de ontwikkeling onafhankelijk van de lokale vraag ging
suggereert dat de luchthaven los komt van zijn lokale conte><t.
De luchthaven wordt plaatsloos.
Een andere reden waarom terminal niet meer juist kan zijn is
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het feit dat verschillende verkeersstromen steeds meer worden
geïntegreerd in de luchthavens. Trein- of metrostations zijn
vaak een integraal onderdeel van een luchthaven. Maar ook de
geïntegreerde parkeergarages en autoverhuurfaciliteiten zorgen
ervoor dat de term 'terminal' voor de na-oorlogse luchthavens
achterhaald is, de luchthaven is geworden tot een meerlaags
verkeersknooppunt. De luchthaven veranderd in een stipje
in een wijd netwerk. De luchthaven wordt een snelweg met
verschillende afslagen en routeborden: ze dragen allen een
concept, maar zijn niet de feitelijk plek van bestemming.
Aan de hand van het boek 'Non-places' van Marc Augé wordt op
deze ontwikkeling later verder ingegaan.
Casus: Norman Foster
Norman Fester zou gezien kunnen worden als één van de
architecten die innoverend is geweest tijdens de laatste
ontwikkelingsperiade van de luchthavenarchitectuur. Jonathan
Glancey, een Brits architectuurcriticus zegt in een interview met
de BBC (http://news.bbc.co.uk/2/hi/asla·padfic/127422.stm) over de luchthaven
van Hang Kong, gebouwd in 2008 het volgende:

conceptuele schets van London Stansted

'What Foster says is: 'Hey look, /light really is a magical thing~
His building allows you to see the aircraft as soon as you walk
in. lt enables you to fee/ you're up in the air with the aircraft too,
it's about excitement, it's about passion."
Dit is precies waar het een hoop moderne luchthavens
gebouwd in de periode van na de Tweede Wereldoorlog
tot aan de jaren negentig ontbrak, hoewel ze in hun taal en
materiaal de luchtvaart uitdrukken is een visuele relatie met
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Madrid Barajas Airport door Richard Rogers

de feitelijke toestellen en de landingsbanen niet aanwezig.
Het gevoel van vliegen wordt niet ervaren. Een herkenbaar
voorbeeld is Schiphol. Deze relatie is voor Foster echter
belangrijk. Zijn ontwerp uit 1991 voor London Stansted zou als
belangrijke innovatie aangewezen kunnen worden. Het idee
is helder: een luchthaven hoeft niet meer te zijn dan een dun
dak dat de regen buiten houdt en het licht naar binnen. De
visuele relatie met de feitelijke vliegtuigen is belangrijk en kan
daardoor ook gemaakt worden. Geen gangetjes of kamertje,
maar één grote ruimte waarin alles zich afspeelt. Zijn simpele
schets toont deze ingrediënten. Op de website van zijn bureau
wordt gesteld: "Stansted hos become a model for airport
planners and designers around the world." Dit is nogal een
fikse stelling, feit is echter wel dat deze heldere typologie bij
nieuwe luchthavenprojecten is terug te ondekken. Voordelen
zijn namelijk niet alleen de ruimtelijke kwaliteiten en relaties,
maar ook de modulairiteit, welke een uitbreiding eenvoudig
maakt. Er moet echter ook opgemerkt worden dat het ontwerp
van Saarinen in de jaren vijftig feitelijk niets anders deed, daar
waren ook de sterke visuele relaties aanwezig er was echter
geen sprake van de modulaire benadering.
Casus: Richard Rogers en de modulaire benadering.
Een goed voorbeeld waar de strategie van London Stansted
wordt gebruik is de luchthaven van Madrid ontwikkeld door
Richard Rogers. Ook hier is gekozen voor een flinterdun
dak, opgelegd op kolamachtige constructies. Modulairiteit
speelt net als in het ontwerp van Foster een belangrijke rol.
Men zou kunnen stellen dat dit de nieuwste ontwikkelingen
in de luchthavenarchitectuur is. De sterke keuze voor een

module welke herhaalt wordt. De context wordt niet zozeer
meegenomen in het ontwerp, het is daarentegen veel
belangrijker een visuele relatie te leggen met de vliegtuigen.
Van plek naar niet-plek
De ontwikkeling van de luchthavenarchitectuur is door middel
van een aantal belangrijke ontwikkelingen nu geïllustreerd, wat
rest is een gevolg van deze nieuwe architectuurbenadering.
Men kan stellen dat onder invloed van deze internationalisering
van de luchthavenarchitectuurtaal luchthavens steeds meer
op elkaar lijken. Marc Augé probeert in zijn boek de plek te
analyseren en te verklaren waarom een luchthaven volgens
hem een "non-place" zou zijn.
Ten eerst verklaart hij wat een anthropologische plek zou
moeten zijn:

"These ploces have at least three characterisäcs in common.
They want to be- people want them to be- ploces of idenäty, of
relaäons and of history." (p. 52)
Deze drie elementen welke hij noemt komen duidelijk niet tot
uitdrukking in de moderne luchthavenarchitectuur. Ten eerste
is de plek moeilijk te onderscheiden van andere luchthavens
en heeft dus geen identiteit en ten tweede ontstaan er geen
relaties tussen de verschillende passagiers, het gaat vooral over
de passagier zelf, hij schrijft dan ook over luchthavens:

"The space of non-piace creates neither singular idenöty nor
relaäons; only solitude, and similitude.... What reigns there is
actuality, the urgency of the present moment." (p. 103)
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Een helder standpunt, door deze plek verl iest de persoon
haar uniciteit en wordt slechts een 'passagier' in het nu, de
geschiedenis, nationaliteit of opvattingen van de persoon
doen er niet meer toe. Zelfs de taal wordt ondergeschikt: de
symboliek op luchthavens is wereldwijd terug te herkennen.

Marc Augé "Non-places"

Een interessant gevolg van deze ontwikkeling is ook dat een
persoon zich op elke luchthaven kan redden, de plekken zijn
tenslotte vergelijkbaar. Augé schrijft daarover:
'~paradox of non-place: a foreigner lost in a country he does
nat know (a 'passing stranger') con fee/ at home there only in
the naonymity of motorways, service stations, big store or hotel
chains." (p. 106}

Het is een interessant boekwerk dat verklaart wanneer een
plek een plek is en wanneer een plek deze naam verliest en
veranderd tot een symbool van de moderniteit. De vraag is
vervolgens hoe men in de architectuur hierop in zou kunnen
springen.
Gebouw en niet-gebouw
Doordenkend op de mat erie uit het boek van Augé zou men
een analoog ook een 'gebouw' en 'niet-gebouw' kunnen gaan
definiëren.
Een gebouw zou dan een plek moeten zijn waar activiteiten
plaat svinden die een directe invloed of reactie zijn op het
gebouw. Het is een gebouw waar men heen gaat om te zijn,
vanwege het zijn. In een huis wordt bijvoorbeeld gewoond en
samengeleefd, een directe relatie leggend met de feitelijke
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De taal van de luchtvaart:
herkenbare en plaatsloze
symboliek

Slechts een concept, nog géén
plaats.

context en sociale context. Men is er om er te zijn.
Op een luchthaven daarentegen draait het niet om de plek. De
luchthaven Stockholm zegt feitelijk niets over Stockholm, het is
slechts een plek vlakbij Stockholm. Maar ook andersom werkt
dit: wanneer men op de luchthaven Düsseldorf is, is men daar
niet om op de luchthaven van Düsseldorf een activiteit uit te
voeren of een relatie aan de te gaan met het gebouw en zijn
bewoners, men is er om op vakantie te gaan, dus om vooral
weer snel vandaan te gaan.
Het niet-gebouw is een gebouw waar men heen gaat om
vervolgens weer (zo snel mogelijk) weg te gaan, zonder een
relatie gelegd te hebben met dat gebouw.
Geen gebouw, maar een netwerk: wat is dan de context?
De stelling die genomen wordt is om de luchthaven niet te zien
als een plek, maar eerder als een onderdeel in een netwerk. Dit
gehele netwerk van 'niet-plekken' vormt 'de plek' en bestaat
uit de luchthavens waarmee de luchthaven verbonden is. Een
luchthaven moet dan ook niet alleen ontworpen worden met
de fysieke context die in de omgeving is in het achterhoofd,
maar veel eerder met de context van de overige vliegtuigvelden
waarmee het verbonden is. Feitelijk zijn twee luchthavens die
met een directe verbindingen met elkaar verbonden zijn elkaars
directe buren en dus elkaars context.
Een feit dat dit netwerkidee verder ondersteund is het feit dat
verschillende passagiers een luchthaven enkel bezoeken als
onderdeel van hun overstap, juridisch gezien zijn ze niet eens
toegelaten tot het land van bestemming, maar bevinden zij
zich in een grijze zone buiten de landsgrenzen. Waarom zou de
architectuur dan enkel de fysieke context moeten uitbeelden?

Ongenuanceerd gezegd is de bezoeker er feitel ijk niet eens.
De architect kan echter als contrareactie door middel van
ingrediënten uit de lokale context de luchthaven een extra
dimensie geven. De luchthaven van Oslo is een goed voorbeeld.
Door het veelvuldige gebruik van hout en de fijne detaillering
weet het de flair van Scandinavië uit te stralen. Maar dat niet
alleen, de luchthaven dient ook als tentoonstellingsruimte voor
lokale kunstenaars. De hallen staan vol met beeldende kunst.
Maar ook de dependance van het Rijksmuseum op Schiphol is
een goede manier om de uniforme luchtvaartarchitectuurtaal
een lokale draai te geven. En dus de voorwaarde van identiteit
en geschiedenis in ieder geval gedeeltelijk aan te voldoen.
Deze ontwerprichting zou er voor kunnen zorgen dat
luchthavens meer van elkaar gaan verschillen, maar toch een
uniform karakter hebben waardoor ze herkenbaar en ook nog
steeds samen in het netwerk zitten.
Conclusie
Onder invloed van de explosieve toestroom van passagiers
groeide de luchthavens na de Tweede Wereldoorlog, deze
groei kwam echter vaak niet direct voort uit de lokale context
zoals eerder geïllustreerd. De luchthavens kwamen daardoor
steeds meer los te staan van hun lokale context en veranderde
in een intermediair, ze werden net zo plaatsloos als een
vliegtuig. Marc Augé noemt dit het ultieme voorbeeld van de
supermoderniteit: een non-place.
Vanuit een architectonisch perspectief is het gevolg dat
architecten na de Tweede Wereldoorlog veel meer trachtten de
feitelijke functie uit te beelden en zich eveneens minder bonden
aan die context. Luchthavens gaan steeds meer op elkaar lijken
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en worden elkaars context.
Er is ook een contra ontwikkeling te zien, de luchthaven wordt
welliswaar nog steeds als onderdeel van het netwerk gezien,
maar er worden ook echo's van de lokale context opgenomen.
Het voorbeeld van Oslo is genoemd, maar ook Schiphol heeft
dankzij de dependance van het Rijksmuseum zo'n lokale echo.
Een andere belangrijke ontwikkeling is ingezet door Norman
Foster tegen het steeds groter worden van de luchthavens en
daardoor het contact verliezend met de feitelijke landingsbanen.
Het gebruiken van een modulaire strategie voor London
Stansted heeft aangetoond dat ook grote luchthavens een sterk
contact met de landingsbaan en daardoor vliegtuigen kunnen
hebben. De laatste vliegvelden die op dit moment gebouwd
worden, denk aan Hang Kongen Madrid doen mee in die
filosofie.
Terugkijkend op de gehele ontwikkeling van de lu_chthaven kan
men concluderen dat de luchthaven een plek is geworden die
een spiegel is van onze moderne tijd: oneindige vertrouwen in
techniek, internationalisering, individualisering, wereldwijde
verbondenheid en het rücksichtlos omgaan met de context: het
vernietigen van de natuur.
In het eerder aangehaalde interview met Jonathan Glancy
met de BBC weet hij de centrale rol van het vliegveld in onze
maatschappij eveneens pakkend te verwoorden, hij vergelijkt
het met de rol die de kerk ooit had:
'~ symbol and a centre of activity, in the way that churches and
cathedrals or town halls were once."
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De nachtmerrie van elke
reiziger. De luchthaven is een
plek om niet te willen blijven,
maar (snel) vandaan te gaan.

De niet-plek, losgerukt van zijn
context: In welk land bevindt
deze McDonald's zich?

Kunst op de luchthaven van
Oslo Gardemoen. Een echo van
de context.

Tegenwoordig is Eindhoven de vijfde stad van Nederland met
een inwoneraantal van meer dan 200.000. Aan het begin van de
twinögste eeuw zag Eindhoven er totaal anders. In dit hoofdstuk
wordt kort de industriële geschiedenis geschetst van Eindhoven
en wat de redenen zijn waarom in de jaren derög nu juist deze
stad een vliegveld kreeg.
De vroege geschiedenis van een latere industriestad
In 1232 kreeg de tussen de Dommel en Gender gelegen
plaats Eindhoven stadsrechten. De stad zou de komende
tijd in inwonertal redelijk constant blijven, pas rond 1900
onder invloed van de snelle industrialisatie van de stad
stijgt het inwonertal aanmerkelijk. Het waren onder andere
textielbedrijven, tabaksbedrijven en ook een luciferbedrijf
die fabrieken opende in de Zuid-Nederlandse stad. Vanaf
1891 zouden ook vader en zoon Frederik en Gerard Philips uit
Zaltbommel een fabriek openen in de stad. Ze verwierven een
leegstaand pand en startte de onderneming Philips & Co. Later
werd Anton Philips, de broer van Frederik ook een belangrijke
schakel binnen het bedrijf: een ambitieus man met zakelijk
vernuft die in staat was het bedrijf te laten groeien.
Nu nog is op verschillende vlakken de invloed van Philips te
ontdekken op de stad Eindhoven, dit kwam vooral door de
sterke sociale invloed die het bedrijf had door onder andere het
aanleggen van parken, woonwijken, een eigen kruideniersketen
(het huidige Etos) en uiteraard de Philips Sport Vereniging: PSV
Ook zou het bedrijf een belangrijke schakel worden in de relatie
van de stad met de luchtvaart. Met Anton Philips voorop zou
Eindhoven een vliegveld krijgen.

Eindhoven, Philips en het vliegveld Welschap
Ooit begonnen als een veldje met wat houten schuren in
het begin van de jaren dertig zou het vliegveld bij Eindhoven
uitgroeien tot het tweede vliegveld van Nederland. Het belang
van een luchthaven voor de regio werd vooral door directeur
Anton Philips al vroeg onderkent en vooral dankzij hem kwam
er dan ook een vliegveld.
In 1932 werd mede door hem de 'Noord-Brabantsche Aero
Club' opgericht op het vliegveld Welschap dat net twee weken
geopend was. Het was een clubje van vooral rijke vliegfanatici
die het (sport)vliegen trachtten te bevorderen in de regio
Noord-Brabant.
Met succes: de KLM besloot om vanaf 1 mei 1934 een 'dubbeldaagsche dienst' te openen op luchthaven Welschap. De lijn
Eindhoven-Rotterdam-Amsterdam was een feit, later dat
jaar zou ook de dienst Eindhoven-Twente-Groningen aan
de bestemmingen toegevoegd worden. Het gevolg van deze
uitbreidingen was dat het Gemeentebestuur het noodzakelijk
achtte dat het luchtvaartterrein met 'de noodige gebouwen
werd geouöl/eert'. Het gemeentebestuur zocht contact met de
KLM, het ministerie van waterstaat en de havenmeesters van de
overige vliegvelden in Nederland om informatie in te winnen.
De architect Roosenburg, een goede bekende van de KLM,
Philipsen tevens goede vriend van Anton werd vanaf het begin
van het proces betrokken bij de totstandkoming van een nieuw
luchthavengebouw. In 1935 kwam het gereed.
Dirk Roosenburg bouwt vliegveld Meerhoven
Twee aanknopingspunten had Roosenburg voor het ontwerp
van de luchthavengebouwen. Ten eerste mochten ze niet in
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VLIEGVELD WELSCHAP
S

EDERT het vorig jaar hebben wij niet hUI veel van Welschap meer
gehoord, allUn wisten wij, dat er den gchcclcn winter hard gewerkt
-rd om het in het vroege voorjaar van 1935 gereed te hebben voor
het nieuwe vlicgsei~oen.
Wat daarvan het resultaat is, laten wij vandaa~ ~n lc~rs :rien:
het keurige Luchthavengebouw der Gemeente •s geheel gnccd en
lijkt ons zóó geslaagd, dat wij de uitspraak van den Directeur der
K.L.M.: ,.Het is het best ingerichte en opge~tte station van ons land"
g<hecl kunnen ondcnchrijvcn.
Wij hebben het, vóór het op 11 en 12 de~r officieel met een vliegfeest geopend wordt, bc~t en geven daarvan onzrn lczzrs in ccnigc
foto's een beeld.
Wat speciaal opvalt, is de hoogc ligging van het ruime voorplein
en het gcbouw-~èlf, t:oodat aan de vlicgvcld~ijde vóór het buitengewoon fraaie K.L.M.-restaurant 2 groote, boven elkaar gelegen terrassen
konden worden aangelegd. Het hoogste daarvan loopt tevens door langs
de dicnstlokalcn, en het rewgersgedccltc, van waar een breede trap
xoowcl als een afrit voor voertuigen naar het landingsterrein leiden.
Een dakterras boven op het restaurant, bchoorlijk beschut tegen
N.- en 0 .-wind en omgeven door kleurige bloembakken, lokt tot een
bijJ:Onder aangenaam zitje met een prachtig panorama over veld en stad.
Voor de luchtreizigers is natuurlijk in de eerste plaats goed gcJ:Orgd
met een ruime vestibule met passage-kantoor der K.L.M. en een bagagekamcr, terwijl aan de andere :ijdc een douane-ruimte met balie voorzien is. Een keurige bovenwoning, waarin nog 2 logeerkamers en alle
comfort, dient tot onderdak van den g~rant van het restaurant.
Radiodienst heeft een kamer, gelegen boven die van den Havenmeester. Alle technische voor:icn~ngcn :ijn daar getroffen en binnenkort :al dus het vo!lcdig radiostation gclnstallccrd zijn.
En tenslotte bevindt zich dáárbovcn nog een :eer modcme uitkijkpost, waar in de toekomst de verkeersdienst met een volledis das- en
nachtseinstelsel ondergebracht zal zijn.
Behalve, dat het gebouw met de daarbij bchoorende omgeving (want
er is een nieuw pactdoek aangelegd, met een breeden hoofd!loepngs-

Het luchtvaartterrein Eindhoven in een nieuw kleed.
weg. portiersloge en toilctinrichting) bij:onckr practisch is, :ouden wij
nog willen constatccren, dat het er door zijn karakteristieke architectuur
van Ir. D. Rossenburg en ook door .tijn "aankleeding" bijzonder smakelijk uitziet. Wanneer wc dit alles vergelijken met wat het vliegveld
Welschap het vorig jaar nog was, dan kunnen wij van een zéér gtOltc
aanwinst, niet alleen voor de stad Eindhoven, doch óók voor geheel
luchtvarend Nederland, spreken.

Een krantenartikel over de opening van vliegveld We/schap: "Het luchthaventerrein Eindhoven in een nieuw kleed"
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de weg staan van de inzweefbanen van het radiobaken en ten
tweede achtte Plesman, directeur van de KLM het van belang
dat de luchthaven goed bereikbaar was. Er werd voor gekozen
om de luchthaven aan de oostelijke, stadszijde van het vliegveld
te plaatsen.
De Tweede Wereldoorlog en het einde van de
burgerluchtvaart
Lang kon men in Eindhoven niet profiteren van het nieuwe
vliegveld. Bij het uitbreken van de oorlog werd het vliegveld
gevorderd door het Nederlandse leger en later zou het binnen
twee dagen veroverd worden door de Duitsers. De Luftwaffe
zouden voortaan gebruik maken van het vliegveld en de naam
veranderde in 'Fiiegerhorst We/schap~
Na de Tweede Wereldoorlog: Eindhoven Airport
Na de oorlog zou het gebied in gebruik blijven als militair
vliegveld. Eerst in gebruik door Engelse en Amerikaanse troepen
en vanaf 1952 door het Nederlandse leger.
In de jaren tachtig werd een nieuwe startbaan aangelegd op
een locatie niet ver van de bestaande baan vandaan. Het doel
van deze nieuwe baan was om de overlast die de luchthaven gaf
te beperken, feitelijk was het een verplaatsing van de overlast,
daar Veldhoven nu onder aanvliegrouten lag. De oude startbaan
raakte langzaam buiten gebruik en het terrein diende als militair
oefenterrein. Uiteindelijk werden in de jaren 90 de eerste
plannen gemaakt voor een nieuwe woonwijk op het terrein.

tot rijksmonument. Wanneer het uitrekset uit het
monumentregister wordt gelezen vallen verschillende redenen
op waarom het object bijzonder genoeg is om als monument
opgenomen te worden.
Ten eerste is het object een voorbeeld en symbool van de
sociaal-economische ontwikkeling van de industriestad
Eindhoven. Het gebouw komt uit de periode waarin Eindhoven
een sterke groei kende vooral door de ontwikkeling van de
industrie. Een tweede argument is het feit dat het gebouw
een goed voorbeeld is van de zoektocht naar een geschikte
typologie voor een luchthavengebouw en de groei van de
luchtvaart. Er is dus sprake van een innovatief ontwerp. Ook
vanuit een architectuurhistorisch perspectief wordt een
belangrijk argument genoemd: het belang van de stijl en de
ornamentiek wordt onderstreept, ook de rol die het object in
het oeuvre van Roosenburg speelt is van belang. Als laatste
argument wordt een cultuurhistorisch gegeven aangehaald:
het feit dat dit gebouw een der laatst bewaard gebleven
luchthavengebouwen uit de periode van voor 1940 is.
De conclusie is dus dat het gebouw vooral op een sociaaleconomisch als ook cultuurhistorisch vlak van belang is en
daardoor een benoeming tot Rijksmonument verdient. Een
belangrijk gegeven om in het achterhoofd te houden.

Het rijksmonument Welschap
Tegenwoordig is het stationsgebouw Welschap benoemd
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Ontwerptekeningen van luchthaven We/schap/
Meerhaven. De kaart toont de ligging aan de
nooit-gebouwde rondweg om Eindhaven
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Het stationsgebouw van luchthaven Meerhoven is ontworpen
door Dirk Roosenburg. De architect wordt vaak de huisarchitect
van de KLM, Stork en Phi/ips genoemd, dit doet af aan het grote
en vooral diverse oeuvre dat deze Hagenaar achterliet. Dit
hoofdstuk geeft een inzicht in het bijzondere scala aan projecten
die Roosenburg, grootvader van Rem Koolhaas, in zijn leven
heeft gemaakt.
Familie en studie
Roosenburg werd op 1 februari 1887 geboren in Den Haag
in een gezin van gegoede stand. Zijn vader was huisarts, zijn
moeder een telg uit het beroemde ondernemersgeslacht
Fentenervan Vlissingen. Ook zijn ooms en tantes maakten stuk
voor stuk deel uit van de gegoede burgerij.
Na de HBS in Den Haag te hebben doorlopen, vertrok
Roosenburg in 1905 naar Delft om civiele techniek te studeren
aan de Technische Hogeschool. Al na een jaar vertrok hij naar
de opleiding Bouwkunde, ondanks dit vertrek zou hij echter
altijd geïnteresseerd blijven in de civiele techniek.
Tijdens zijn studie bouwkunde waren zijn belangrijkste
docenten Henri Evers en Jacob F. Klinkhamer. Evers
doceerde het systeem van de "Beaux-Arts". Het systeem dat
vernoemend is naar de Parijse École des Beaux-Arts, het was
een klassieke esthetische benadering van de architectuur:
formele verschijning ging voor constructie, techniek, functie en
materiaal.
Deze visie heeft invloed gemaakt op de jonge Roosenburg, na
zijn studie vertrok hij dan ook naar Parijs om cursussen aan
de École des Beaux-Arts te volgen. In zijn werk is zijn affiniteit
met de esthetiek terug te ontdekken in vooral Roosenburgs

(eerste) kleinere ontwerpen, zoals villa Windekind in Den Haag
en het Wooldhuis in Vlissingen. Maar ook zijn ontwerpen voor
monumenten en huisstijlen zijn gestoeld op een sterk gevoel
voor esthetiek.
Een andere invloedrijke docent was Klinkhamer, hij zag
architectuur vanuit een totaal ander perspectief:
"Het wezen van de bouwkunst ligt juist daarin, in tegenstelling
met andere kunsten dat zij altijd min of meer utiliteitskunst
is. Dat is haar kracht, en daardoor grijpt zij ook zoo diep in
het leven der menschen. Men maakt geen gebouw alleen om
het schoone uiterlijk; in zulk werk ligt juist de kiem van alle
ontaarding."
Klinkhamer was van mening dat juist de utiliteitsgebouwen
karakteristiek waren voor de negentiende eeuw en nog veel
meer voor de twintigste eeuw. De uitdaging voor de architect
was om een passende vorm bij de eisen van de functie te
zoeken:
"Een goed werk moet als het af is er eenvoudig uitzien, alsof het
vanzelfsprekend is gegroeid en zoo en niet anders kon worden."
Dat deze opvatting eveneens een invloed heeft gehad op
Roesenburg blijkt uit veel van zijn grootschaligere werk en
ook toen hij als adviseur van Rijkswaterstaat werkzaam was,
wist hij te balanceren tussen enerzijds esthetiek en anderzijds
functionaliteit. Maar ook uit wat Roesenburg in 1924 zelf
schreef bij het afscheid van Klinkhamer is deze beïnvloeding te
ontdekken:
"Hoewel een wild en recalcitrant leerling, heeft de practijk mij
tot Uw volgeling gemaakt en zijn de door U gegeven Jessen in de
Utiliteitsbouw mij nog dagelijks van groote waarde.'
Feit is dus dat beide contrasteerde ideeën invloed hebben
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gehad op Roosenburg, uit zijn ontwerpen blijkt een hoge
mate van pragmatisme (vooral de luchtvaartgebouwen,
bedrijfsgebouwen en civiel technische werken), maar ook een
gevoel voor de bouwkunde als kunst is terug te ontdekken in
Roosenburgs ontwerpen voor met name de villa's.
Dorine van Hoogstraten schrijft in Dirk Roesenburg daarover het
volgende:
'Zuivere maatverhoudingen en 'duidelijke, schone
plattegronden' bleven daarbij voor hem steeds van belang:
de pragmatische civiel ingenieur en de kunstenaar-architect
ontmoetten elkaar halverwege de opdracht.'
Carrière
In 1912 trad Roesenburg in dienst bij architect Jan Stuyt in
Amsterdam. Stuyt was diep religieus van aard. Volgens hem was
de bouw van een kerk het hoogst haalbare voor een architect.
Kijkend naar het werk van Roesenburg lijkt deze opvatting
geen invloed op hem te hebben gehad, zijn werk bestond juist
uit seculiere gebouwen als kantoren, luchtvaartgebouwen en
fabrieken. Echter rond 1950 blijkt hij tegen een journalist gezegd
te hebben:
'En nu zou ik graag eens een kerk bouwen ... Een kerk is
een volmaakt ideëel ding en in onze tijd drukt zij zich, in de
verschillende kerkgebouwen die er zijn, als zodanig niet sterk
genoeg uit.'
Al na een jaar vertrok Roesenburg bij Stuyt om bij de
Landsgebouwendienst als buitengewoon opzichter aan de slag
te gaan. Een half jaar later ging hij werken als tekenaar bij
het bureau van H.P. Berlage. Bij Serlage kwam hij vooral in
aanraking met het werk van de Amerikaanse architecten
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Dirk Roosenburg

De familie Raasenburg op
vakantie in Zeeland

Bureau Raasenburg

Suilivan en Wright, ze organiseerde samen dan ook een
tentoonstelling over Wright's werk en reisden ook veel naar
de Verenigde Staten. De architectuur van deze Amerikaanse
grootmeesters zou een stempel drukken op Roosenburg's werk.
In 1916 trad Roesenburg uit dienst en begon zijn eigen bureau,
samen met twee civieltechnisch ingenieurs die hij kende uit zijn
studententijd richten zij het bureau TABROS op.
Al in de beginfase werden twee belangrijke opdrachtgevers
binnengehaald: KLM en Philips. Het team van architecten
en civieltechnisch ingenieurs bleek een gouden formule: zij
konden gebruik maken van hun connecties en expertise en
waren zo interessant voor een breed scala aan opdrachtgevers
en opdrachten, variërend van stedenbouwkundige plannen
tot architectonische ontwerpen, maar ook zaken als
rioleringsplannen .
Na verloop van tijd ging de samenwerking moeizaam, het
botsende karakter van Roesenburg ('levensgenieter1 wordt als
verklaring gegeven. In 1921 startte Roesenburg dan ook zijn
eigen bureau en nam de belangrijke opdrachtgevers als KLM en
Philips mee.
Bureau Roosenburg
Het bureau begon klein met een paar tekenaars en opzichters.
Na een aantal jaren zou het aantal uitgroeien tot maximaal
een vijftiental mensen. De grootte van het bureau hing direct
samen met de hoeveelheid opdrachten en zo gebeurde het dan
ook dat tijdens de crisisjaren aan het begin van de jaren dertig
er weinig werk was en het bureau kromp. Roesenburg leek
echter niet te lijden onder deze terugval van opdrachten, uit

herinneringen van zijn kinderen blijkt dat hij zelfs tijdens deze
moeilijke tijd blijmoedig en fluitend naar zijn werk ging.
Vanaf 1934 zou het weer beter gaan, grote opdrachten
voor onder andere de wereldtentoonstelling in Brussel, het
hoofdkantoor van de KLM en de Rijksverzekeringsbank droegen
zich aan waardoor het bureau weer groeide.
In deze periode zou zijn bureau bloeien en was Roesenburg
steeds meer de ondernemer die doormiddel van allerhande
netwerkactiviteiten nieuwe opdrachten binnensleepte in plaats
van de architect, dit werk liet hij over aan jongere architecten
die op zijn bureau werkte.
In de jaren veertig realiseert de steeds ouder wordende
Roesenburg dat zijn bureau feitelijk een eenmanszaak was en
dus kwetsbaar is bij zijn overlijden. Hij besluit samen met verre
familieleden en kennissen het bureau Roosenburg, Verhave,
Luyt, De longhop te richten.
Op 11 januari 1962 stierf Roesenburg in Den Haag. Hij keek
tevreden terug: 'een goed eind van een rijk leven.'
Geconcludeerd kan worden dat Roesenburg een warm hart
had voor de architectuur, maar wel het vermogen had te
relativeren en tijd vrij te maken voor zijn hobby's: familie,
geschiedenis, de jacht en het verenigingsleven. Hij was ook
geen groot theoreticus of schrijver, hij hield zich vooral bezig
met 'de fundamentele waarden'. Het vertalen van de inbreng
van de opdrachtgever in een bruikbare plattegrond. Ook moet
zijn ondernemerschap geprezen worden: hij wist verschillende
kantoren op te richten en door middel van zijn 'legendarische
charme' opdrachtgevers tijdens informele ontmoetingen te
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verleiden om voor zijn bureau te kiezen. Een gewiekste en
charmante ondernemer met kennis en kunde op het gebied van
de architectuur.

Het stadhuis van Vlissingen

Zeeland
Sinds de eerste keer dat Roesenburg op vakantie ging naar het
schiereiland Walcheren koesterde hij een liefde voor het stukje
Zeeland. Niet alleen ging hij er graag heen om te jagen, ook met
zijn familie bracht hij vakanties door in het plaatsje Oostkapelle.
Hij hield van het landschap en de aanwezige bossen. Door zijn
vriendschap met Albert van Woelde ren, burgemeester van
Vlissingen wist Roesenburg eveneens een belangrijke stempel te
drukken op de stedenbouw en architectuur van deze stad.
Het is interessant om een weergave te geven van Roosenburgs
werk op Walcheren omdat zich er drie belangrijke
eigenschappen van Roosenburgs werk manifesteren. Ten eerste
zijn de opgaven divers van aard en schaal: woonhuizen (villa's),
een stadhuis, een luchthavengebouw en een stedenbouwkundig
en eveneens streekplan. De tweede eigenschap die duidelijk
naar voren komt is dat Roesenburg de opdrachten weet
te verschaffen door een persoonlijke vriendschap met een
belangrijk persoon, zijn vriendschap met de burgemeester
van Vlissingen, Albert van Woelderen maakt het mogelijk dat
de architect uit Den Haag, die feitelijk niets te zoeken had
op Walcheren, toch belangrijke opdrachten kreeg. Een derde
eigenschap die te ontdekken is, is zijn ontwikkeling van architect
en ingenieur, van vormgever en pragmatist. In de villa's die hij
ontwierp is duidelijk de kennis en kunde van de vormgever en
architect te ontdekken, in het streekplan en luchthavengebouw
van Vlissingen komen zijn ingenieurskwaliteiten tot uiting.
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Het Wooldhuis

Het gebouw van de Indische
Pensioenfondsen

Een voorbeeld van een markante villa die Roesenburg ontwierp
is het Wooldhuis. Het woonhuis van Woelderen. Het huis
kenmerkt zich door de glooiende en vloeiende lijnen. Het
gebouw oogt, ondanks zijn schaal, huiselijk, ook zijn duidelijk de
invloeden van Frank Lloyd Wright's 'prairiehuis' te ontdekken:
De overstekken, de band van gevelopeningen en de uitbouw
van wanden die de tuin begrenzen. In de plattegronden is de
'organische architectuur' van Wright zichtbaar.
Een ander gebouw dat Roesenburg in Zeeland bouwde was het
stadhuis van Vlissingen. Uit een brief die van Woelderen schreef
aan de raadsleden blijkt de relatie die beide heren met elkaar
hadden:
~ .. en bovendien als oud woonhuis van de familie van Dishoeck

niet aan de moderne eischen van een gemeentebestuur voldoet,
heb ik aan ir. D. Roosenburg de opdracht gegeven een ontwerp
te maken voor een nieuw gemeentehuis aan de Nieuwe Markt.'
Uit het citaat blijkt dat er duidelijk sprake is van een
ondemocratische besluitvorming en eveneens het feit dat er
gesteld kan worden dat dit een vriendendienst is en dat er
geen sprake is van een openbare aanbesteding. Oneerlijke
concurrentie zou men deze gang van zaken tegenwoordig
noemen.
Het gebouw, dat onderdeel was van een stedenbouwkundig
plan getekend door Roosenburg, zou tijdens de oorlog
ontworpen worden, maar pas in 1965 geopend worden. Het
gebouw oogt autoritair niet alleen door de hoge toren en de
twee massale vleugels voorzien van haast Grieks aandoende
statige zuilen maar ook omdat het Raadhuis zoals Roesenburg

zelf heeft gezegd 'niet aan het plein, maar op het plein ligt, het
zwaartepunt van de open ruimte'
Bouwen voor de overheid
Bij zijn werk voor de overheid blijkt de opdrachtgevergerichte
aanpak van Roosenburg. In zijn ontwerpen liet hij zich
leiden door de materiële en immat eriële wensen van de
opdrachtgever, deze houding leidde tot veel kritiek uit de
architectuurwereld, maar wel tot tevreden gebruikers. Een
voorbeeld is het kantoor van de Indische Pensioenfondsen,
hier werd door Roesenburg niet gezocht naar architectonische
referenties of gebruik, maar werd zoals gevraagd door de
directie een "zakelijk, onopvallend bokstenen gebouw" gepland.
In zijn latere ontwerpen, zoals de verschillende
universiteitsgebouwen in Delft is een verschuiving te zien
van materiaalgebruik: waar in eerste instantie vooral 'zware'
gebouwen werden opgetrokken uit donker baksteen, zouden
de latere ontwerpen gedomineerd worden door glas en stalen
skeletten.
Rijkswaterstaat
Roesenburg hield zich niet uitzonderlijk met gebouwen of
stedenbouwkundige plannen bezig. Hij werd ook meermaals
door Rijkswaterstaat gevraagd om toe te zien op het esthetische
ontwerp van civiele werken als sluizen, gemalen en tunnels.
De kennis en fascinatie die Roesenburg koesterde voor de
civieltechnische werken zorgde ervoor dat hij meermaals
succesvol samenwerkte met de civieltechnisch ingenieurs.
Voorbeelden waar Roesenburg bij betrokken was zijn het
gemaal Lely bij Medemblik en het ventilatiegebouw van de
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VelsertunneL
Er kan gesteld worden dat Roesenburg in een periode van
veertig jaar een belangrijk stempel op de esthetische uitstraling
heeft gedrukt van de werken van Rijkswaterstaat. Hij was
eveneens een belangrijke schakel in de emancipering van de
esthetisch adviseur binnen het ministerie van Waterstaat.

Philips
Voor grote ondernemingen wist Roesenburg ook belangrijke
opdrachten in de wacht te slepen. Hij ontwierp gebouwen
voor Sterk, Shell en ook voor de Eindhovense onderneming
Philips. De manier waarop Roesenburg in aanraking kwam
met de gloeilampenfabrikant getuigt wederom van gewiekst
ondernemerschap. Tijdens de periode dat Roesenburg samen
met zijn studievrienden het bureau TABROS had opgericht werd
één van de partners benaderd door Philipsom voor hen te
komen werken en leiding te geven aan het eigen bouwbedrijf.
In plaats van hierop in te gaan overtuigde TABROS Philips
om het hele bedrijf in te huren om verschillende opdrachten
voor Philips te verrichten. De Eindhovense onderneming ging
akkoord.
De betaling ging niet traditioneel: TABROS ontwikkelde een
abonnementsvorm, waardoor Philips voor een vast bedrag per
jaar kosteloos de eerste schetsen van nieuwe ontwerpen kon
krijgen. Een slimme zet, waardoor Philips dan ook niet snel zou
omkijken naar een andere architect. Gebouwen die door
TABROS en later door Roosenburg, wanneer hij het bureau
verlaat, werden gebouwd zijn de Lichttoren, het Natlab en
het hoofdkantoor. Bij dat laatste ontwerp is in het interieur
wederom een beïnvloeding van Frank Lloyd Wright te
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Het gemaal Lely

De Witte Dame in Eindhoven

ontdekken.
Bouwen voor de luchtvaart
Als huisarchitect van de KLM heeft Roesenburg veel betekend
voor de luchthavenarchitectuur in Nederland. Niet alleen
ontwierp hij de stationsgebouwen en maakte hij samen
met Piesman stedenbouwkundige plannen voor 'de ideale
luchthaven bij Delft', ook was hij bijvoorbeeld de ontwerper
van het eerste logo van de KLM en richtte hij diverse
verkoopkantoren ('passagekantoren') in.
'Ik stel veel vertouwen in den heer Roosenburg, omdat
hij in 1919 met de ELTA (Eerste Luchtvaarttentoonstelling
Amsterdam), hetgeen een zeer groot bouwwerk was,
on middelijk reeds getoond heeft welk een vooruitzienden blik
hij heeft en dat hij zich geheel geeft aan het werk, dat hem is
toevertrouwed, zich niet alleen houdt aan zijn opdracht als
architect, maar de algemeene belangen van zijn opdrachtgever
in het oog vat.'
Deze woorden sprak Albert Piesman directeur van KLM,
de beide mannen waren niet alleen op professioneel vlak
verbonden met elkaar ook in private sferen zagen ze elkaar
geregeld. Wederom dus die persoonlijke relatie die Roesenburg
van werk voorziet. Tekenend hiervoor is het feit dat Roesenburg
tijdens de Tweede Wereldoorlog als een van de weinige de
gevangen Albert Piesman mag bezoeken in de gevangenis.
Deze relatie tussen beide mannen heeft er voor gezorgd dat
Roosenburg vanaf het meest prille begin van de luchtvaart in
Nederland als architect bij heeft gedragen aan de ontwikkeling

van luchtvaartarchitectuur in Nederland. Hij was diegene die
de logo's, vaandels en eveneens het tentoonstellingsterrein
inrichtte van de eerste luchthavententoonstelling in Nederland.
En later diverse stationsgebouwen, het hoofdkantoor van de
KLM en tevens het eerste logo van de KLM ontwierp. Maar
niet alleen voor de KLM ontwierp Roosenburg, ook Fokker
de Nederlandse vliegtuigenproducent maakte gebruik van
Roosenburgs diensten.
Het eerste stationsgebouw van Schiphol oogt somber en zwaar.
Opgetrokken uit de donkere bakstenen.
Het stationsgebouw van de luchthaven Twente is
noemenswaardig omdat het de hangaars, combineert met de
verkeerstoren en ruimten voor reizigers. Verder lijkt het gebouw
qua indeling en uitstraling erg veel op het stationsgebouw in
Meerhoven.
In Leeuwarden bouwt Roosenburg een veel bescheidener
gebouw, dit maal wordt hout gebruikt om een klein gebouwtje
met een zadeldak te bouwen. Een uitkijktoren ontbreekt.
Luchthavengebouw Ypenburg
Ondanks dat Roesenburg veel gebouwen voor de luchtvaart
bouwde is hij toch gepasseerd voor een aantal belangrijke
opdrachten. Een voorbeeld is de luchthaven Ypenburg, bekend
en gebouwd door Brinkman en Van der Vlugt. In het boek
Roesenburg word de verklaring gegeven dat de loyaliteit van
Roesenburg aan Piesman ervoor zorgde dat men hem zag als
"de architect van ..", wanneer de "heetgebakerde" Piesman zijn
zin niet kreeg bij de ontwikkeling van een luchthaven, werd niet
alleen hem maar ook Roesenburg de deur gewezen.
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Conclusie
Roesenburg kan getypeerd worden als een bijzondere architect.
De diversheid in projecten is uitzonderlijk te noemen. Het feit
dat hij meewerkte aan streekplannen, stedenbouwkundige
plannen, civieltechnische werken, huisstijlen en zelfs
rioolplannen maar daarentegen ook smaakvolle villa's ontwierp,
oorlogsmonumenten en tevens een groot aantal bedrijfs-en
luchtvaartgebouwen op zijn naam heeft toont de breedte van
zijn interessen en zijn kunnen.
De vraag is welke overeenkomsten zijn te ontdekken in zijn
verschillende werken. Om deze vraag te beantwoorden wordt
een interview gebruikt dat is gemaakt met Rem Koolhaas,
kleinzoon van Roosenburg. Hij vertelt in de inleiding van het
boek Dirk Roesenburg een aantal interessante zaken. Rem
Koolhaas vertelt: "Mijn grootvader was iemand die deed wat hij
interessant vond en die totaal geen ideologie aanhing.... Hij was
sowieso niet tot theoriën aangetrokken, maar tot maken. En tot
vraagstellingen."
Deze uitspraak toont de sterke verbondenheid die Roesenburg
had met zijn opdrachtgevers, vanuit hun perspectief, zonder
bezwaard te zijn door een ideologie of theorie, ontwikkelde hij
een plan. De vraag van de opdrachtgever stond centraal, en zijn
ontwerpen diende het beste antwoord te geven op die vraag.
De vraag van de opdrachtgever werd echter ook gecombineerd
met de locatie, Koolhaas vertelt verder:
"Ik denk dat dat een kwaliteit van hem was: hij liet op een
gebouw totaal geen dogma los. Hij deed wat hij dacht dat het
beste was. Er was een groot verschil tussen deze gebouwen: het
KLM gebouw lag in de duinen en de Rijksverzekeringsbank lag
aan het eind van een heel formalistisch plan. Hij nam de context

-63-

Het eerste logo van de KLM,
ontworpen daar Roosenburg

Het interieur van het passagekantoor ('boekingskantoor') in
Den Haag

Ontwerptekeningen van de
luchthaven Twente

De feestelijke opening van
Schiphol

heel serieus en ging er met zoveel mogelijk egards op in."
Verder lagen zijn interessen bij de maakbaarheid van het
ontwerp. Het feitelijke bouwen. Dat blijkt onder andere uit
memoires van zijn medewerkers: de opzichters hadden veel
aanzien. Het blijkt ook uit het interview met Koolhaas. Hij zegt
hierover:
"Hij bouwde heel goed, daar investeerde hij ongelofelijk veel
energie in. Het was veel meer iemand van het object dan van
grote, weidse ideeën. Maar tegelijkertijd moet je hem niet
onderschatten, want die gebouwen zijn behoorlijk intens."
Geconcludeerd kan worden dat Roosenburgs werk niet zozeer
in een bepaalde stijl of theorie te plaatsen is (zou hij daardoor
ook niet de erkenning hebben gehad die een architect met
een dergelijk oeuvre zou verdienen?), maar veel meer vanuit
de context in brede zin ontstond. De context betekent hier:
de eisen van de gebruiker en de omgeving waarin het object
gebouwd werd. Roosenburg bouwde wat hij dacht dat het beste
antwoord gaf, zonder zich druk te maken over achterliggende
stijlen of theorieën. Hij zou dus een functionalistisch architect
pur sang genoemd kunnen worden. Hoewel deze stelling zou
kunnen suggereren dat zijn ontwerpen een optelsom zouden
zijn van de eisen, moet men zijn sterke gevoel voor vormgeving
niet onderschatten. Zijn studieperiode in Frankrijk zal hier aan
hebben bijgedragen.
De schrijfster van het boek Dirk Roosenburg weet het treffend
te verwoorden in haar conclusie:
"Kwaliteit had voor Roosenburg te maken met de combinatie
van constructieve, functionele en artistieke aspecten."

geweest bij de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Hij
was een belangrijke schakel op het gebied van de vormgeving
van niet alleen de gebouwen, maar ook de huisstijl en de
tentoonstellingen van de KLM. Hij was erbij vanaf het prille
begin, de ELTA. De schrijfster zegt hierover:
"De KLM ontwikkelde als bedrijf een identiteit die een
melange was van avontuur, veiligheid, luxe, nationale trots en
betrouwbaarheid. Roosenburg verbeeldde die identiteit door
middel van een ingehouden, elegante en degelijke architectuur,
die per ontwerp in uitwerking varieerde al naar gelang het
gebouwtype, de eisen, het budget en de locatie."
Het luchthavengebouw van de luchthaven Welschap is dan
ook een gebouw om zuinig op te zijn. Het is het laatste
overgebleven symbool van het werk dat Roosenburg voor de
luchtvaart heeft gedaan.

Tot slot moet aangemerkt worden dat Roosenburg onmisbaar is
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Plannen voor een centraal
vliegveld gemaakt in
samenwerking met Albert
Piesman
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De context van het luchthavengebouw is veranderd van een leeg
veld naar een dichtbevolkte VIN EX-wijk. Dit hoofdstuk gaat kort
in op de vraag wat een VINEX-wijk is en behandeld verder de
wijk Meerhoven.

Vinex
De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra stamt uit 1991.
Het doel van de nota was de bouw van grootschalige
nieuwbouwlocaties vanaf 1 januari 1995. In samenspraak
met lokale overheden werden locaties bepaald om de
bevolkingsgroei in Nederland te huisvesten. Een belangrijk
uitgangspunt dat in acht werd genomen bij het bepalen van
deze locaties was dat ze zich dicht bij de bestaande stadscentra
moesten bevinden. Het gevolg daarvan zou zijn dat de open
gebieden tussen de verschillende steden gespaard bleven,
automobiliteit beperkt werd (OV krijgt een speciale rol in de
nieuwe wijken) en de bestaande steden niet zouden leeglopen,
wat weer een verzwakking van de bestaande winkelcentra tot
gevolg zou hebben.
Meerhoven
De wijk Meerhoven is sinds 1997 in ontwikkeling en op dit
moment worden nog delen van het plan gebouwd en verder
ontwikkeld. De w ijk, welke bij complete oplevering een
inwoneraantal van 12.000 telt, is gesitueerd ten westen van
het centrum, vlakbij Eindhoven Airport. Niet alleen bestaat de
wijk uit een grote hoeveelheid aan woningen, ook maken het
Flight Forum, de luchthaven zelf en de golfbaan gelegen aan
de andere zijde van het kanaal onderdeel uit van het totale
plan. De moderne woonwijk heeft de typisch 'Vinex-wijk-

architectuur': orthogonale stratenpatronen, gelijkvormigheid en
een sobere, degelijke architectuur.
Een ander typisch element is de voorkeursbehandeling van
de fietser en de bus. De ontsluiting is zulks vormgegeven dat
doorgaand autoverkeer onmogelijk is. Het is de bedoeling dat
het autoverkeer de wijk bereikt door middel van een lus welke
op de A2 aangesloten moet worden (dit is op dit moment een
heet hangijzer in de wijk, omdat de locatie van de afritten naar
mening van veel bewoners verkeerd is).
De bus doorkruist de wijk op een vrije busbaan. Deze busbaan
welke een duidelijke barrière en centrale as is in de wijk.
Oorspronkelijk zouden op het traject bussen rijden van het
gefaalde Phileas-project. Nu rijden er normale bussen welke
vanuit het centrum op weg naar de luchthaven gaan (lijn 401).
Wat verder opvalt in de stedenbouwkundige opzet is de
duidelijke barrière van de A2 en het Beatrixkanaal tussen wijk
en het stadscentrum van Eindhoven. De wijk ligt in een zeker
isolement. De verdere opzet van de wijk (bijvoorbeeld het
duidelijke centrum met hoogbouw en het centrale park) en
architectuur versterkt dit idee van een afzonderlijke stedelijke
eenheid met een duidelijk eigen karakter. Een gegeven welke
dus niet trouw is aan het Vin ex-concept.

Deelgebieden
De woonwijk Meerhoven bestaat uit een aantal deelgebieden
elk met een ander karakter en stedenbouwkundige opzet. Het
gebied Zandrijk kenmerkt zich door de hoge dichtheid. Het
gebied is als eerste ·opgeleverd en doet het meest denken aan
een typische Vinex-wijk: lange rijen huizen en weinig groen.
Het gebied Meerrijk moet het nieuwe centrum worden van de
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wijk, winkels en hoge woontorens geven dit centrum vorm.
De gebieden Grasrijk en Bosrijk zijn beide de meest groene
gebieden van het gebied. Ze kennen beide een lagere dichtheid
en daardoor meer openbaar gebied. Verschillend is het feit dat
het concept van het gebied bosrijk een stapje verder gaat: de
huizen hebben nauwelijks een eigen tuin : het openbare park
loopt letterlijk door tot aan de voordeur, verder was het doel
van de ontwerpers om zoveel mogelijk bestaand groen in tact te
laten .
Het gebied Waterrijk kent zoals de naam al doet vermoeden
een bijzondere rol toe aan het water. De wijk is opgezet door
middel van "groene kamers" en "stedelijke kamers" die elk een
herkenbaar karakter hebben.
Tot slot is er het gebied Meerland : een groot park gelegen in het
centrum van de wijk.
Stationsgebouw Meerhoven
De nieuwe locatie van het stationsgebouw is dus gesitueerd
op het deelgebied Bosrijk. Het gebied waar openbaar groen
'tot aan de voordeur' loopt. Anderzijds ligt het vlak bij de
grens met het dichtbevolkte gebied Zand rijk . Een interessante
tegenstelling. Verder moet het duidelijk geïsoleerde karakter
van de wijk meegenomen worden in een programmakeuze en
verdere concept ontwikkeling.
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Zandrijk

Flight Forum

Het deelgebied Bosrijk heeft
een veel groener en opener
karakter. Fase 6 was bij
aanvang van het project nog
niet uitgewerkt, mede in
verband met de kredietcrisis
was een heroverweging
noodzakelijk.

Het stratenplan van het
deel Zandrijk toont de hoge
dichtheid. Verder is op de kaart
de speciale OV-baan te zien.
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De voorgaande theoretische hoofdstukken hebben vanuit
verschillende perspectieven de feitelijke en figuurlijke context
van het luchthavengebouw belicht. Welke conclusies kunnen
getrokken worden naar aanleiding van het onderzoek? Op
welke manier zouden deze conclusies kunnen bijdragen aan de
ontwerpopgave?
Algemeen kader
Ten eerste dient het vooronderzoek vooral om een algemeen
kader te verschaffen. Het verklaart waarom men überhaupt een
luchthavengebouw bouwde, een essentiële vraag. Verder geeft
het antwoord op de vraag waar de vorm vandaan komt en ook
de locatie. Tot slot is het belangrijk om het 'gevoel' dat deze
eerste luchthavengebouwen omringd heeft te begrijpen. Het
moet een gevoel van verwondering en vreugde zijn geweest.
Ten tweede past het binnen een academische vorming om
niet alleen bezig te zijn met het object van studie maar vooral
ook de verbanden met de maatschappij, politiek en economie
te onderzoeken. De grensgebieden van het eigen vakgebied
verkennen is de essentie van het academisch bezig zijn. Anders
zou architectuur (en elk ander vakgebied) mijns inziens haar
geloofwaardigheid verliezen. Bovendien is het stationsgebouw
van Meerhoven een goed voorbeeld van een gebouw dat niet
begrepen kan worden zonder zijn sociale-economische context
te kennen: laat dat nu net de voornaamste reden zijn waarom
het gebouw een monument is geworden!
Tot slot vereist een ontwerpopgave voor aanvang een
filosofische benadering (de oneindige "waarom-vraag") van
object en thema, alleen dan kan een (nieuw?) antwoord
gegeven op ontwerpvragen.

Specifiekere handgreep
Een interessant resultaat uit het onderzoek is het feit dat
het concept van de luchthavenarchitectuur op meerdere
vlakken erg veranderd is. De luchtvaart was in eerste instantie
vooral een avontuurlijk nicheproduct en werd na de Tweede
Wereldoorlog een alledaags product voor lieden van allerhande
pluimage. Deze veranderende rol van de luchtvaart in de
maatschappij is direct zichtbaar in de architectuur. Daar
waar het bij aanvang vooral "luxe amusementsparken" (zo
ook luchthaven Meerhoven) waren vanwaar bezoekers
de wonderen der techniek konden zien, zijn luchthaven
tegenwoordig veranderd in effectieve doorvoerhavens. Analoog
met deze ontwikkeling is de ontwikkeling van een 'plek' naar
een door Marc Augé genoemde 'niet-plek' te ontdekken.
De luchthaven wordt een verlengstuk van het vliegtuig en
komt los van zijn context. Deze ontwikkeling heeft zich ook
geuit in de vormgeving. De luchthavenarchitectuur is van een
architectuur die vooral in contrast stond met het vliegtuig en
lokaal was: conservatief, rechthoekig, steen, zwaar tegenover
vloeibaar, aluminium en licht, veranderd in een architectuur
die steeds 'internationaler' is geworden en bovendien meer
overeenkomsten heeft met het vliegtuig. Expliciet wordt
in materiaal en vormgeving 'het vliegen' uitgebeeld. Deze
interessante geschiedenis van contrast en analogie zou een
eerste handgreep in het ontwerpproces moeten zijn. Dit verhaal
zou verteld kunnen worden bij een herbestemming van het
luchthavengebouw van vliegveld Meerhoven.

'Wetenschappelijk' ontwerpen en 'selectieve waarheden'
Een belangrijke vraag die ook weer hier opduikt is de vraag
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in hoeverre 'ontwerpen' werkelijk wetenschappelijk is. Is elke
ontwerpbeslissing terug te voeren op een feitelijk gegeven? Het
simpele antwoord is 'nee', de hele waarheid kan nooit gekend
worden. Zonder verder in details te treden en af te dwalen in
pagina's vol filosofische beschouwingen met een uitwijding over
wat wetenschap is, wat een absolute waarheid is en op welke
manier architectuur daar wel of niet onder te plaatsen zou zijn.
Is de conclusie en ontwerphouding die toegepast zou moeten
worden één van 'selectieve waarheden'. Als ontwerper worden
die waarheden benut die het verdere verhaal ondersteunen.
Het staat dan ook buiten kijf dat er meer waarheden zijn en dus
ook meerdere ontwerpen die 'goed' zouden zijn. Er is altijd een
tegenargument te bedenken waardoor het ontwerp niet goed
zou zijn, maar dit geldt voor elk ontwerp. Deze discussie is dus
verder doelloos en zinloos. Taak is het juist om als ontwerper
zo trouw mogelijk aan de gevolgtrekking van de 'selectieve
waarheden' te zijn.
Herbestemming?
Een andere belangrijke vraag die beantwoordt moet
worden vanuit het theoretische kader is de vraag hoever
herbestemming mag gaan. Uit het onderzoek blijkt dat
het luchthavengebouw van Meerhoven een van de laatste
overgebleven luchthavengebouwen van voor 1940 is.
Zorgvuldigheid is dus zeker geboden.
Maar wat maakt het gebouw dan zo bijzonder? Het is vooral
de herkenbare typologie die uniek is. Niet zozeer het materiaal
of de architectonische expressie, maar vooral het feit dat het
gebouw gevormd is rond het verkeerstorentje.
De herbestemming van het object zou zich dan ook niet moeten
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toespitsen op het aanbouwen van het bestaande gebouw maar
vooral in het bijbouwen van een nieuw gebouw, de morfologie
beschermend (en onderstrepend?).
Verder is de plek vooral een plek geweest die functioneel was
en is daar ook op gebouwd: het is een pragmatisch ingericht
'gebruiksgebouwtje'. Ook de omgeving was pragmatisch:
karren stonden her en der verspreidt, vliegtuigen stonden er
geparkeerd en technici liepen rond. Het was dus geen steriele
of opgeruimde plek: het was haast een fabriek. Het gebouw
kan dus best 'wat hebben; onderdanigheid van eventuele
nieuwbouw is niet geboden.
Vanuit de geschiedenis zou dus vooral een contrast gebouwd
moeten worden: dat is precies datgene waar de oudere
luchthavengebouwen zich door kenmerkte: ze werden altijd
omringd door dynamiek en contrasten en in die omgeving van
tegenstelling wisten zij zich toch te profileren.
Een ander gegeven dat dit suggereert is het feit dat de
geschiedenis steeds meer ondergesneeuwd raakt door de
nieuwe locatie: een sterke referentie is gewenst.
Uit de verdere analyses in het volgende deel zal blijken dat
er meer redenen zijn waarom nu juist een contrast of sterke
expressie gewenst is.
Conclusie
De theorie dient vooral als kader. De vier belangrijkste
conclusies die uit het onderzoek gekomen zijn kunnen echter
ook als feitelijke handgreep gebruikt worden. Het belangrijkste
begrip is contrast. Dat is kenmerkend voor het gebouwtje en
zijn omgeving, maar ook de veranderende geschiedenis van de
luchthavenarchitectuur.

"Lange traag bewegende schaduwen sierden het pad. Het pad
dat tussen de bomen, kaarsrecht door het vlakke landschap liep.
De horizon kleurde rood en her en der was een verdwaalde wolk
aan de hemel te zien.
Niets, maar dan ook werkelijk niets herinnerde aan alle regen
die vandaag zijn weg naar de aarde had gevonden. Het was zo
rustig en kalm, op dit oneindige pad langs het kanaal.
Het enige dat ik hoorde was het geluid van een stel vogels, die
het einde van de dag aankondigde. De één zong nog mooier dan
de ander.
Nu herinner ik me dat ik niet alleen was, het zonlicht van de
ondergaande zon kleurde haar lange blonde lokken en liet iets in
haar ogen twinkelen. Ze haalde traag een hand door haar haar,
op een manier hoe alleen zij dat kon. Ze keek me aan en lachte,
ik lachte terug.
We liepen over de smalle voetgangersbrug die boven het kanaal
hing. Vanaf hier zag ik een gedaante in de verte, een man met
een hond. Het dier was gelukkig en rende als een dolle langs het
water.
Ik besefte me opeens dat met elke pas die we zetten, we steeds
verder uit deze droomwereld raakten. Al die tijd, het leken
wel maanden, hadden we er onbezonnen gelopen, nu ineens
waren het niet bomen die ik zag maar lange rijen grijsgekalkte
steenklompen die een bewoonbaar huis moesten voorstellen.
Rijen huizen die stuk voor stuk precies hetzelfde waren, rijen
auto's stonden er geparkeerd.
En de straten? Die waren uitgestorven. Ik hoorde stemmen en
geluiden, maar ik zag geen mens. Al het leven kwam uit die
grijze dozen of uit de tuinen, omringd door hoge muren en
hekken. Het leek wel een gevangenis.

En dan dat mysterieuze witte gebouw, dat hier zo vreemd stond.
Het moest eens de kroon op dit landschap zijn geweest, nu was
ze omringd, nee omsingeld door die grauwe repeterende kisten.
Zij was anders, gracieus liet ze zich strelen door de laatste
zonnestralen.
Toen ik beter keek zag ik dat haar gevel van kleur veranderde,
ze kleurde in een soort groen waar ik zo één, twee, drie geen
naam voor kon bedenken. Ik bleef staan en verbaasde mij erover
hoe een ritmische optelsom van het harde beton, het kille staal
en het zo ongrijpbare glas zo verfijnd en fraai kon zijn. Ooit was
ze vrij en keek ze uit naar de wereld, nu was ze gevangen en
hopeloos verdwaald.
Ik wende mijn blik af en keek haar aan, plots lachte ze niet meer.
Met bedroefde ogen keek ze mij aan: zij wist iets, of was zij ook
verdwaald?
Één ding was echter duidelijk: Op deze zonnige avond in
augustus zou er iets gaan veranderen, dingen veranderden
ten slotte. Zij wist dat allang, maar ik, ik zou daar pas later
achterkomen ... "

Het stationsgebouwtje van het voormalige vliegveld Meerhoven is verdwaald. De omliggende gebouwen omsingelen het en proberen door middel van een
gelijke vormentaal'onware relaties' te leggen ...

In dit hoofdstuk worden een aantal foto's getoont, gemaakt
tijdens de bezoeken aan het gebouw en omgeving. In het
volgende hoofdstuk worden de beelden verder geanalyseerd
en er conclusie aan verbonden door middel van een
probleemstelling.
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16. Detail: naambord.

Naar aanleiding van de beelden die in het vorige hoofdstuk
zijn gepresenteerd kan er verder geanalyseerd worden met als
resultaat een heldere probleemstelling. Dit hoofdstuk handelt
om beide thema's.
Analyse kaarten
Wat opvalt bij het bekijken en analyseren van de kaart zijn twee
zaken. Enerzijds ligt het gebouw tussen twee anders gerichte
structuren onder een vreemde hoek aan de weg, anderzijds
ligt er tussen die twee gebieden een groene driehoek, waar het
gebouw een hoekpunt van vormt.
De vraag hoe deze driehoek ontstaan is, is eenvoudig te
beantwoorden: het kanaal welke nog net te zien is in de
rechterbovenhoek van de kaart heeft de bebouwing aan dit
water een heldere richting meegegeven. De bebouwing aan
de andere zijde van het stationsgebouw vloeit voort uit de
pragmatische indeling, welke dit dichtbevolkte woongebied
(Zandrijk) kenmerkt.
Wat verder opvalt is het feit dat het stationsgebouw feitelijk 'de
verkeerde kant' op gericht is, de meest transparante en tevens
het torentje bevinden zich tenslotte aan de dichtbevolkte
"Zandrijk-zijde", de zijde waar vroeger een mooi uitzicht over
het vliegveld te zien was.
Verder zijn drie zichtlijnen gemarkeerd. Zichtlijn 1 geeft een
overziehtsbeeld op het gebouw, de bijzondere typologie is
helder te zien. Zichtlijn 2 geeft vanaf het kanaal een zicht op
het gebouw, deze zichtlijn geeft een vertekend en raar beeld
van het gebouw. Zichtlijn 3 vanaf de oude toegangspoort geeft
eveneens een helder zicht op de typologie van hoogbouw,
laagbouw, maar mist de openbare charme die het vooraanzicht

wel heeft en tevens is het torentje niet goed te zien.
Ontsluiting
Zoals te zien is aan de kaarten ligt het gebouw aan de voorzijde
aan Zandkasteel. Aan de achterzijde aan Bosfazant. Beide
wegen zijn voor zowel automobilisten als fietsers toegankelijk.
Opgemerkt moet worden dat Meerhoven zo ingericht is dat
doorgaand verkeer wordt geweerd. Het is dus voornamelijk
bestemmingsverkeer. De zuidkant van het gebouw is eveneens
ontsloten door een fietspad. Het gebouw zelf is ontsloten
door maar liefst vijf ingangen. Opgemerkt moet worden
dat drie ingangen daarvan openslaande deuren vanuit de
restaurantvleugel zijn. De twee noordelijke ingangen zijn de
feitelijke ingangen.
Morfologie van de omgeving
Een wandeling door de omringende buurten leert (zie
foto's 7,8,9,10) dat de architectuur eenvoudig te typeren is:
'moderne' 'dozen-en-plattedaken-architectuur'. Een verklaring
voor deze architectuur zou kunnen zijn dat men tracht een
verbinding te leggen met het stationsgebouwtje. Vooral foto
9 en 10 suggereren dat de architect tracht om de typologie
en morfologie van het stationsgebouwtje te imiteren. Het
stationsgebouw verliest daardoor zijn kracht, geschiedenis en
uniciteit, zie bijvoorbeeld de foto op pagina 75.
Problemen vanuit stedenbouwkundig perspectief
Geconcludeerd kan worden dat de problemen hoofdzakelijk
neerkomen op het feit dat het gebouw niet past binnen zijn
nieuwe context. Dit is op verschillende niveaus voelbaar. Ten
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eerste is de positionering van het gebouw ten opzichte van de
nieuwe aangelegde weg incorrect. Het gebouw staat onder
een vreemde en flauwe hoek op de weg, bij een zicht vanuit
noordelijke richting vertekend het gebouw en lijkt de weg het
gebouw haast te doorkuisen.
Ook qua oriëntatie klopt het gebouw niet meer in haar context.
Eens waren de terrassen, de verkeerstoren en het gehele
gebouw an sich gericht op het grote vliegveld (letterlijk veld),
nu staan dicht aan de overkant lange rijen nieuwe huizen. Door
de hoogte van de nieuwe huizen verliest de verkeerstoren haar
functie als uitkijkpunt.
Verder is het gebouw 1uncöoneel' verdwaald: van een vliegveld
is het omliggende landschap veranderd in een dicht bevolkte
woonwijk: het vliegverleden is niet meer leesbaar.
Ook qua rol die het gebouw heeft in zijn omgeving is een
vervreemding merkbaar: het was altijd de kroon op het
landschap met in de wijde omtrek geen enkel gebouw, een waar
land mark, nu is het omsingeld door een hoge dichtheid aan
huizen.
En om de zaak nog ernstiger te maken: qua morfologie wordt
getracht een 'onware' samenhang te creëren tussen de
nieuwbouw en het stationsgebouw. De nieuwbouw imiteert het
stationsgebouw.
Door al deze redenen verliest het gebouw veel van zijn kracht.

Mogelijkheden op stedenbouwkundig niveau
De locatie biedt echter ook mogelijkheden. Ten eerste is het
groengebied aan de "achterzijde" van het gebouw een gebied
dat bij het gebouw betrokken zou kunnen worden . Ten tweede
is het feit dat bij aanvang van het project voor het gebied nog

geen bestemming was een kans om het gebied in te richten en
een eigen plan op te stellen.

Eerste aanzet tot de probleemstelling: Edward Hopper en het
huis in het landschap
Een eerste aanzet tot de probleemstelling wordt gemaakt met
behulp van kunstwerken van Edward Hopper. Een terugkerend
thema in Hopper's werk is "het huis in het landschap".
Kenmerkend voor deze werken is de rol die de gebouwen in
de omgeving hebben: ze lijken er niet thuis te horen. Dit wordt
op verschillende manier bereikt. Ten eerst zijn de entrees vaak
onzichtbaar: of ze zijn simpelweg niet getekend of verscholen
achter elementen als struiken. Wanneer de entree wel zichtbaar
is, ontbreekt vaak een pad om de entree ook werkelijk te
bereiken.
Ook wordt door middel van het lichtgebruik de vervreemding
van gebouw en omgeving versterkt. De woningen zijn vaak
sterker verlicht dan de omgeving en kleuren daardoor anders.
Tot slot gebruikt Hopper elementen om een grens uit te
beelden tussen de kijker en het gebouw: een spoorrails of muur
komt in meerdere werken terug als 'onneembare' barrière
tussen toeschouwer en gebouw.
Al deze elementen hebben tot doel om een gebouw te creeëren
dat niet thuis lijkt te horen in zijn omgeving. Op pagina 90 en 91
worden als illustratie drie werken getoond van de Amerikaanse
kunstenaar.
De nieuwe context van stationsgebouw Meerhoven zou binnen
deze traditie kunnen (gaan) passen. Ook dit gebouw lijkt niet
thuis te horen in het landschap, door de vreemde ligging
aan de straat en het ontbreken van een stedenbouwkundige
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inpassing geeft het eenzelfde beeld als een werk van Hopper.
De materialisatie en kleur contrasteren met de omringde
bebouwing. De entree is niet duidelijk te vinden.
Probleemstelling op stedenbouwkundig niveau
Geconcludeerd kan worden dat de probleemstelling enerzijds
toe moet worden gespitst op de relatie die het gebouw met
zijn omgeving legt. Samenvattend komt de probleemstelling in
relatie tot de omgeving dan neer op:

"Hoe om te goon met een typologisch uniek gebouw dat in zijn
nieuwe context op meerdere niveaus vervreemd is?"

Probleemstelling op gebouw niveau
Op gebouwniveau kan de probleemstelling samengevat worden
als:

Vroeger

?I?

rib
Nu

Plattegronden
De plattegronden kenmerken zich door een lage mate
van verticale en horizontale ruimtelijkheid. Ze zijn vooral
pragmatisch ingedeeld en ingericht rond een gang welke op
beide verdiepingen door het centrum van het gebouw loopt.
Er is geen directe visuele relatie tussen de beide verdiepingen.
Een uitzondering op het grid is de grote ruimte op de begane
grond, op deze plek vond vroeger de passagiersafhandeling
plaats en bevonden zich de douane- en KLM kantoren. Deze
kantoren zijn verwijderd. De verkeerstoren is op zulk een
manier geïntegreerd dat bij een wandeling door het gebouw
men niet ervaart dat er een dergelijk interessant element
verwerkt zit in het gebouw. De unieke typologie komt niet tot
uitdrukking bij een wandeling door het gebouw

00000

Analyse op gebouwniveau
Wanneer de verschillende aanzichten van het gebouw
vergeleken worden vallen een aantal zaken op. Ten eerste
de sterke horizontaliteit van het gebouw. De gekleurde en
geaccentueerde overstekken van de daken versterken dit idee.
Verder valt het regelmatige grid op, het gebouw is duidelijk een
industrieel pragmatisch vormgegeven gebouw.

"Op welke manier is een relatie te leggen tussen de
verschillende verdiepingen en eveneens de unieke typologie in
het interieur tot uitdrukking te brengen zonder het exterieur aan
te tasten?"
In het volgende hoofdstuk wordt een integraal antwoord
gegeven op deze beide vragen door middel van een visie op het
gebouw en omgeving.

I
f
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Begane grond, het torentje is verscholen achter een wand en onzichtbaar. Enkel een deurtje naar een smalle spiltrap
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Eerste verdieping, een pragmatisch ingedeelde plattegrond. Het torrentje is nog steeds onzichtbaar.
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Edward Hopper "Dauphinee House" {1932)

Edward Hopper *Cape Cod evening" (1939)

Edward Hopper "House by the railroad" {1925)

Na een overzicht van beelden om een indruk te krijgen van de
uitstraling van het gebouw en zijn omgeving, een analyse met
tot gevolg een heldere probleemstelling op twee niveaus is het
mogelijk om door middel van een visie een antwoord te geven
op de probleemstelling. Dit hoofdstuk behandelt in woord en
beeld dit antwoord.

oriëntatie krijgt het luchthavengebouw al een bijzondere
positie, dit gegeven gaat verder onderstreept worden door
het toevoegen van een aantal ingrediënten. Het gevolg is dat
het gebouw veranderd in een 'museumstuk' dat een zijn oude
verhaal verteld en bovendien zijn rol als 'landmark' terugkrijgt,
een rol die het verdient de geschiedenis kennende.

Gebouw als museumstuk en landmark
Zoals opgemerkt vindt er in stedenbouwkundige zin een
vervreemding plaats tussen stationsgebouw en omgeving.
De oplossing voor dit probleem wordt niet gezocht in een
'lijmpoging', maar eerder in een manier om dit contrast te
versterken.
De reden waarom deze resolute aanpak wordt uitgevoerd
heeft te maken met het feit dat wanneer een lijmpoging
gedaan zou worden er een "onware samenhang" ontstaat:
het stationsgebouw en de omliggende nieuwbouwwoningen
hebben geen relatie met elkaar, dat ook nooit gehad en zullen
het in de toekomst ook niet krijgen. Een andere reden die hier
nauw mee samenhangt is het feit dat het stationsgebouw vele
malen belangrijker is.
Het gebouw was een duidelijk landmark, echter dit gegeven
wordt steeds meer teniet gedaan door de imiterende en
monotone morfologie van de omringende gebouwen.
Bovendien wordt door deze imitatie steeds onduidelijker wat
de functie precies was van het gebouwtje, het staat niet langer
op een veld, maar is dichtbij omsingeld door woonhuizen: een
heldere expressie en referentie naar het verleden biedt soelaas.
Als antwoord wordt op stedenbouwkundige schaal een
"stedenbouwkundig podium" gerealiseerd, door de afwijkende

Bijzondere zichtlijnen beschermend
De typologie is zoals al meerdere malen aangetipt absoluut
uniek, hiervoor dient respect te zijn. Het is dus uitgesloten
dat er direct aangebouwd wordt, de enige mogelijkheid is een
nieuw gebouw dat onzichtbaar verbonden is.
Ook de typerende oriëntatie waardoor de bezoeker nog steeds
kan ervaren waar het vliegveld heeft gelegen moet in tact
blijven.
Verder verdient in het bijzonder het aanzicht vanaf de voorzijde
het om gespaard te blijven. Het zicht op de van verschillende
hoogte zijnde vleugels en het torentje als "kroontje" in het
midden moet gerespecteerd worden.
Het aanzicht vanaf het noorden, vanaf Zandkasteel in zuidelijke
richting verdient een verbetering, op dit moment ligt het
gebouw onder een dergelijk vreemde hoek op de weg waardoor
een vertekend beeld ontstaat. Hier moet dus een ingreep
gedaan worden.
Het aanzicht vanaf de ingangspoort verdient ook gerespecteerd
te worden, doch het is niet noodzakelijk deze onaangetast
te laten, aangezien dit aanzicht de openbare charme en het
verkeerstorentje van het vooraanzicht mist. Het logische gevolg
van deze wensen is het plaatsen van een volume achter het
stationsgebouw, verschoven in noordelijke richting.
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Luchtfoto toont de huidige situatie

Omgevingsvisie samengevat in één afbeelding. Het luchthaven
gebouw moet zijn 'landmark'-functie terugkrijgen, omkadert
worden en bovendien een relatie aangaan met het groen. De
zichtlijnen moeten of beschermt blijven of 'gerepareerd'
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Conclusie: Een kader van expressie
Samenvattend wordt een oplossing van de stedenbouwkundige
problemen gezocht in enerzijds het gebouw op een voetstuk te
plaatsen en anderzijds de bijzondere zichtlijnen te respecteren.
Men zou kunnen stellen dat er gezocht wordt naar een zeker
kader: een kader te creëren waarbinnen het gebouw zich
beter kan manifesteren. Een kader moet dus vooral niet
"meer van hetzelfde" zijn als het bestaande gebouw, dat
leidt alleen maar af. Ook een "een moderne kopie", welke
wederom een "onware" samenhang zou gaan leggen wordt
vanuit de visie afgekeurd. Er moet gezocht worden naar juist
een 'complimenterend contrast'. Door dit contrast worden
de kwaliteiten van het bestaande gebouw beter naar voren
gebracht en is daardoor respectvol naar het bestaande gebouw.
Verder contrasteert het ook duidelijk met de omliggende
bebouwing, met als gevolg de landmarkfunctie herstellend.
Tot slot is het een bekende context voor het gebouw: de
geschiedenis leert dat het altijd omringd is geweest door
beweging en contrast.
Contrast in materiaal, vorm, gebaar en kleur moeten gezocht
worden om zo een tegengewicht te verschaffen tegen de
problematisch stedenbouwkundige inpassing en om de
kwaliteiten van het stationsgebouw te onderstrepen.
Contrast?! Wat is dan de relatie met het bestaande?!
Door dit contrast te gaan creëren zou men zich kunnen afvragen
wat dan nog precies de relatie is tussen nieuwbouw en
oudbouw. Een vraag waarop het antwoord is: als een vliegtuig
tot een luchthaven gebouw. De geschiedenis raakt steeds meer
ondergesneeuwd en een heldere herinnering is noodzakelijk.

Dit betekent dat er geen relatie in vorm, materiaal en expressie
is (juist niet!), echter wel in oriëntatie en schaal. Dit betekent
ook dat de bestaande bouw dominant is qua functie, en dat
eveneens de entree in de oudbouw is. Deze visie moet echter
onder geen enkele voorwaarde opgevat worden als dat er
sprake zou zijn van het creëren van een letterlijk vliegtuig of
onderdeel van een vliegtuig: het draait om de relatie die beiden
met elkaar hebben! En bij de nieuwbouw draait het om een
gelijke expressie of referentie. In het volgende hoofdstuk wordt
op dat antwoord verder ingegaan.
Groen als kwaliteit
Een ander ingrediënt dat aandacht verdient is het groengebied
aan de achterzijde van het gebouw. Dit moet beter betrokken
worden bij het gebouw. Het fraaie groengebied geeft de locatie
extra kwaliteiten maar word op dit moment onvoldoende
benut. De gerichtheid van de oudbouw moet gerespecteerd
worden en daarom kan dit enkel bereikt worden door de
nieuwbouw vooral daarop te oriënteren.
Visie op gebouwniveau: Toren als middelpunt in zowel
interieur als exterieur
Zoals gesteld in de analyse ontbreekt het contact met het
torentje wanneer het gebouw betreden wordt. Men ervaart dit
bijzondere element niet. Verder is de functie als uitzichtpunt
verloren, deze functie hoeft dan ook niet langer gebruikt te
worden. De oplossing die voor dit probleem gezocht wordt is
het uithouwen van de toren: er ontstaat een vide en daardoor
blijft het beeld van de luchthavenarchitectuurtypologie aan
de buitenzijde beschermd, en kan tegelijk in het interieur de
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Analoog aan de eerste
architectuurteken lessen : om de kwaliteiten
van een gebouw in de voorgrond te
benadrukken, dient er een controstvol
object in de achtergrond geplaatst te
worden. Niet alleen contrastvol in kleur,
maar ook in vorm en expressie.
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Een karikatuur: Een sterke referentie is
nodig om de bijzondere geschiedenis uit
te leggen en tevens te rebelleren tegen de
imiterende nieuwbouw.

Het oude en nieuwe interieur van het stationsgebouw:
typologie wordt leesbaar
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aanwezigheid van die bijzondere element beter ervaren worden
door de uitgebouwen wanden te vervangen door glaswanden.
Verder moet de toren een centraal orientatie- en verkeerspunt
worden in het nieuwe ontwerp: een plek waar de bezoeker niet
meer om heen kan.
Functie: Echo van het verleden
Ook in de functie wordt getracht om de bijzondere geschiedenis
van het gebouw te belichten. Er moet gezocht worden naar een
soort 'echo' van de oude functie bij het gebruik van het gebouw
in het kader van de nieuwe functie. Een functie die gaat over
dynamiek, beweging en over de relatie mens en techniek.
Conclusie
Op stedenbouwkundig vlak is de visie dat de vervreemding
die reeds is ingezet met betrekking tot gebouw en omgeving
door wordt gezet en dus versterkt. Het gebouw wordt als een
"museumstukje" gepresenteerd. Dit wordt verder versterkt
door de nieuwbouw als een kader te laten dien. Dit kader dient
niet terughoudend, somber te zijn: maar juist expressief. Het
dient als contrast of tegenpool van het luchthavengebouwtje te
manifesteren, dat is het tenslotte gewend. Bovendien dient het
de landmarkfunctie van het stationgebouw in ere te herstellen,
dat kan alleen wanneer er duidelijk wordt gecontrasteerd met
de omliggende woningbouw.
De relatie die de nieuwbouw met de oudbouw dient aan te
gaan is die van vliegtuig en stationsgebouw: ofwel: qua kleur,
materiaal en expressie vinden er geen overeenkomsten plaats,
maar qua oriëntatie en schaal wel. Enerzijds garandeert dit het
verschil in expressie, anderzijds kan dit dienen als echo van het

verleden dat steeds meer ingesneeuwd en vergeten wordt.
Een ander voordeel is het feit dat de bezoeker eenvoudig kan
lezen wel deel belangrijker is en welk gebouw er 'eeuwig' heeft
gestaan, en welke slechts 'tijdelijk'.
In het interieur vindt er ook een belangrijke verandering plaats:
de aanwezigheid van het torentje is bij binnenkomst niet te
ervaren. Door de toren uit te hollen en een vide te creëren
gebeurd dit wel en ontstaan er visuele relaties tussen de
ruimten en het torentje. Het torentje wordt het oriëntatiepunt,
een figuurlijke herleving van zijn oorspronkelijke functie.
Men zou dus kunnen stellen dat de basis van de visie
'herbeleving' en 'respect' is, en absoluut geen onderdanigheid.
Er wordt niet getracht "onware" relaties te leggen tussen
nieuwbouw en oudbouw en tussen luchthavengebouw en
omgeving. De bijzondere typologie wordt gerespecteerd, door
het gebouw niet uit te breiden met een uitbouw.
Alle ingrepen hebben tot gevolg dat het exterieur in tact blijft
en slechts wordt ingekaderd.
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Een fraaie ansichtkaart van het voormalige Torslandaflygfält, nabij Göteborg in Zweden. Het beeld toont de boeiende relatie tussen vliegtuig en architectuur:
contrast in vorm, materiaal en expressie maar toch een zekere vorm van samenhang in orientatie ("parlceerplek"). Het luchthavengebouw straalt een zekere
'eeuwigheid' uit, het vliegtuig een zekere vorm van 'vluchtigheid' en 'dynamiek~ Het gebied is ondertussen net als Meerhoven herbestemt tot woongebied,
de luchthavengebouwen zijn helaas niet gespaard gebleven.

Na het belichten van de analyse en probleemstelling is het
mogelijk een functie te bedenken voor het in de toekomst
leegstaande gebouw. Bij het zoeken naar de functie zijn een
aantal factoren meegenomen, deze worden besproken in dit
hoofdstuk. Ook wordt de problematiek rondom de functie
besproken, het gevolg is een heldere probleemstelling die
meegenomen moet worden bij de conceptontwikkeling.
Een nieuwe functie
Het eerste startpunt bij het zoeken van een functie was de eis
dat het gebouw een openbaar karakter diende te behouden.
Er zijn twee redenen voor waarom het gebouw openbaar dient
te blijven. Ten eerste is het gebouw altijd een openbaar object
geweest, dit gegeven wordt gerespecteerd. De tweede en
misschien zelfs de belangrijkste reden is het feit dat het gebouw
uniek is, niet alleen vanwege de geschiedenis, maar ook
vanwege het feit dat het een opvallend object in zijn omgeving
is. Ombouw tot een woonhuis zou dan ook niet op zijn plaats
zijn. Een ander gegeven dat mee is genomen bij het vinden
van een functie is het feit dat de locatie altijd een plek van
dynamiek is geweest. Een plek van komen en gaan van mensen,
dag en nacht.
Met deze gegevens in het achterhoofd is er voor gekozen
om het object te herbestemmen tot fitnesscentrum: een
fitnesscentrum zou als 'echo' kunnen gaan dienen van de
activiteit die het gebouw eens omringd heeft. De spanning die
er plaats heeft gevonden tussen mens en techniek zou herleven.
Het gebouw zal zowel overdag, als tot laat in de avond in leven
zijn en te betreden.
Een verder voordeel van de functie is het feit dat de

restaurantvleugel hergebruikt kan worden als sportkantine.
Niet alleen vanuit architectonische oogpunt is een
herbestemming tot fitnesscentrum te verklaren, ook vanuit
stedenbouwkundig perspectief is een uitspraak te doen. Feitelijk
is in de gehele wijk Meerhoven slechts één klein fitnesscentrum
actief. Een tweede centrum zou zondermeer wenselijk zijn.
Wat is een fitnesscentrum?
Ten eerste is het natuurlijk een plek om te sporten. De ruimte
die gecreeërd worden moeten aan functionele eisen voldoen
waardoor het sporten mogelijk is. Een fitnesscentrum is
echter veel meer het is namelijk ook een belangrijke plek
van ontmoeting: het ontmoeten en samen sporten met een
bekenden of in gesprek raken met een onbekende. Een rondkijk
door fitnessruimten leert dat er veel interactie plaatsvindt
tussen de verschillende sporters. Dit gebeurt dus niet alleen in
de kantine.
Tot slot kan een fitnesscentrum ook beschouwd worden als
een plek van 'zien en gezien worden'. Fanatieke sportlieden
die graag hun lichaam tonen, laten zien hoe sterk zij zijn of hoe
goed zij in figuur zijn. Men wil indruk maken op elkaar.
Het bouwen van een simpele functionele ruimte is
onvoldoende.
Problematiek: persoonlijke visie op fitnesscentrum
Een probleem bij veel fitnesscentra is het feit dat de ruimten
niets meer dan een 1abriekshal' zijn waar gesport wordt. De
bezoeker betreedt het gebouw en tijdens de sportactiviteit is
de enige afleiding die de sporter heeft de andere sporters of
misschien een televisiescherm. Er worden nauwelijks relaties
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Sfeerbeelden van een fitnesscentrum. Een plek van beweging, de relatie mens-techniek en
eveneens een plek van laten zien en gezien worden.
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gelegd met het exterieur. En als dat gebeurt is het niet meer
dan een glazen wand waardoor de bezoeker een zicht kan
werpen op een parkeerplaats.
Ook valt op dat verschillende fitnesscentra groepslessen
aanbieden, dit gebeurd echter consequent in afgesloten
ruimten. Waarom dit "hokjes-~enken'?
Een ander probleem dat duidelijk herkent wordt is het feit
dat de functie niet tot uitdrukking komt in de plattegrond. De
ruimten zijn vaak rechthoekig, een x aantal vierkante meters.
Vervolgens worden de ruimten ingericht met allerhande
apparatuur. Een helder ruimtelijk concept ontbreekt. Er is dus
een mogelijkheid voor een nieuw concept. Vraagstelling:
'Op welke manier is een betere relatie te leggen tussen de
sporters in de verschillende (groeps)ruimten en de omgeving?
En hoe kan 'het sporten in een fitnesscentrum' ruimtelijk worden
uitgebeeld?'

Op deze vraag wordt in het volgende hoofdstuk antwoord
gegeven.

Dameskleedlokaal
Groepsruimten

lx Spinningruimte
lx Aerobicruimte

Fitnessvloer
Toiletten
Kinderopvang
Fysiotherapie
Terras

Privé
Kantoren
Installatieruimten
Keuken
Bar
De organisatie en onderlinge verhoudingen van de verschillende
functies is weergegeven in het SBS op de rechterpagina. Wat
opvalt is dat er sprake is van een corridor waar het merendeel
van de functies direct aan verbonden is. Deze corridor is
met rood aangegeven. Dit zou een ingrediënt in het ontwerp
moeten zijn.

Programma
Een summiere opeensomming van het programma geordend
naar privé en publiek volgt. De opgave is vooral gestoeld op een
kwalitatieve weergave van het programma.
Publiek
Entree
Kantine
Herenkleedlokaal
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System Breakdown structure
(SBS) laat de relaties tussen de
verschillende vertrekken zien. De
'rode corridor' komt helder tot
uitdrukking.
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Groepsruimte 1

Groepsruimte 2

Dit hoofdstuk zoomt verder in op gebouwniveau. Welke
gevolgen hebben de houding en visie op het concept. Op welke
manier wordt verder antwoord gegeven uit de probleemstelling
die vanuit het programma is ontstaan?
Relatie stationsgebouw en nieuwbouw: gebouw en kader
Doel vanuit de visie is het genereren van een kader waarin
beide elementen (nieuw- en oudbouw) hun eigen verhaal
kunnen vertellen. Het kenmerkende vooraanzicht blijft intact,
hier is de nieuwbouw slechts een accent welke de bestaande
architectuurtaal versterkt. Aan de achterzijde, welke geslotener
is, vertelt vooral de nieuwbouw de bijzondere geschiedenis. De
landmarkfunctie wordt hersteld door een object te maken dat
contrasteert met de omliggende woningen. Een sterke expressie
is nodig om op te vallen in de eentonige, dichtopgebouwde
nieuwbouw, een sterke expressie creeërt eveneens ruimte.
Het geheel wordt met de (steeds onduidelijker wordende)
geschiedenis van de plek in het achterhoofd, ontworpen
met een sterke referentie. (nogmaals: het is niet het doel om
een feitelijk vliegtuig te ontwerpen! De relatie in expressie
en functie die beide objecten tot elkaar hebben is het
uitgangspunt!)
Twee wereld, twee manieren om te refereren naar het
verleden
De nieuwbouw wordt opgedeeld in twee werelden, een
figuurlijk gebaar naar de twee totaal verschillende werelden
waar het bij luchthavens om gaat: het aardse en het luchtige.
De vloeren en kolommen zijn onderdeel van het aardse deel,
zij zijn versmolten met het landschap en gaan een innige relatie

daarmee aan. Dit wordt uitgedrukt door qua orientatie, schaal,
vorm en bijvoorbeeld ook verdiepinghoogte deze wereld
analoog aan het bestaande stationsgebouw te laten lopen. Er is
echter wel duidelijk een overgang voelbaar tussen nieuwbouw
en oudbouw. Ook qua functie is het verschil voelbaar:
entree, verblijfsfuncties en administratie bevinden zich in het
hoofdgebouw.
De plattegrond in de nieuwbouw bestaat uit één grote trap
(daarover in de volgende paragraaf meer), de bezoeker
zal tijdens zijn bezoek steeds verder opstijgen. Eerst wordt
de bezoeker vooral geprikkeld om op te kijken vanuit het
onderaardse niveau, op te kijken naar de lucht. Later zal het
landschap steeds meer blootgeven.
In de aardse wereld is dus vooral sprakevan een figuurlijke
uitbeelding van het verleden een relatie die ten eerste vooral
verbonden is en later steeds meer loskomt om zo bij de luchtige
wereld aan te belanden.
Het luchtige is het dak en daaraanverbonden de scharnierende
verbindingen met de kolommen. Ook de hangende glaspanelen
horen bij dit deel. Het dak refereert veel expliciter. Hier wordt
de geschiedenis van het stationsgebouw vooral uitgelegd door
middel van een contrast in expressie en materiaalgebruik.
Een veerexplicietere (en door de veranderende context
noodzakelijke) uiting van het verleden. Het dak ligt scharnierend
op de onderconstructie.
Sporten als plek van activiteit: uitbeelding in de plattegrond
Om een antwoord te geven op de probleemstelling die vanuit
de functie in het vorige hoofdstuk is geformuleerd, is gezocht
naar een manier om de plattegrond dynamischer te maken.
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De relatie oud en nieuw: contrast en verbonden
door een verborgen tunnel. De uitkijktoren is
wederom het centrale orientatiepunt. Vanuit
de nieuwbouw wordt de oudbouw constant
'tentoongesteld' vanuit een ander perspectief

Twee manieren om te refereren naar het
vliegtuigverleden. Symbolisch en expliciet: het
aardse en het luchtige
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"Theater van sport": zien en gezien worden door
het introduceren van verschillende niveaus. De
relatie met de omgeving: verschillende hoogte
zorgen voor afwisseling: dan weer het park, dan
weer de oudbouw of de medesporters.
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Het mogelijk te maken dat mensen elkaar eerder ontmoeten en
tevens elkaar kunnen zien, of juist gezien worden. Dit is gedaan
door de hele plattegrond in de fitnessruimte op te vatten als
één grote trap, welke door het gebouw beweegt. Hierdoor
ontstaat een hoge mate van ruimtelijkheid die anders niet
gehaald zou kunnen worden. Een wandeling door het gebouw
geeft steeds zichten in andere richtingen (180 graden): op het
park, het oude stationsgebouw en de medesporters, steeds
vanaf andere hoogten.
De dramatiek van de trap wordt verder uitgebreid door de
trap niet alleen als transportgebied te gebruiken maar ook
als feitelijke fitnessplek. Op de trap vinden de actieve sporten
plaats: rennen, fietsen, roeien en crosstrainen is mogelijk op de
trap. Hierdoor heeft elke fitnessplek een ander zicht op de zaal
of het landschap. Door het combineren van 'transporteren' en
'verblijven' ontstaan meer interacties tussen de bezoekers.
Sporten in het park
De betrekking van het landschap gebeurt ten eerste door
middel van de grote transparante glasfacade welke een uitzicht
mogelijk maakt. Maar de relatielegging gaat verder, twee
ingredienten versterken dit. Ten eerste wordt een kunstmatig
"kanaal'' aangelegd, welke het gebouw lijkt binnen te dringen.
De roeier zit precies gepositioneerd met uitzicht over het kanaal
en krijgt hierdoor het gevoel het park in te kunnen roeien. De
spinningzaal wordt voorzien van een asfalt vloer welke door de
gevel naar buiten loopt. De sporter krijgt het idee naar buiten
te kunnen fietsen . Door deze drie ingrepen ontstaat een innige
relatie tussen park en fitnessruimte en wordt het groengebied
optimaal benut.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het concept op verschillende
lagen werkt en met verschillende thema's aan de slag gaat.
De vier thema's die van belang zijn in het concept: (1) de
relatie oudbouw en nieuwbouw: museumstuk en in kadering
(2) het verleden uitgebeeld zowel figuurlijk als expliciet door
de twee werelden, (3) Het fitnesscentrum niet alleen als
sportplek maar vooral ook als sociale plek en (4) De relaties
gebouw en park en hoe deze inniger zijn te ontwikkelen. Op
pagina 118 en 119 is door middel van de afbeeldingen 1 t/m 6
getracht een impressie te geven van de constant veranderende
ervaringen die een bezoeker tijdens een bezoek en wandeling
door het gebouw zal krijgen, het aanmelden in de terminal en
vervolgens het vanaf een onderaards niveau opstijgen tijdens
het sporten. Afbeeldingen A, Ben C tonen de inkadering:
de verschillende mate van inmenging van de nieuwbouw,
de sterke contrasterende expressie en de herstelling van de
landmarkfunctie.
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"Trap/open =sporten»: schets toont het mengen van transport- en verb/ijfsfunctie, het langzaam opstijgen en de steeds veranderende
perspectieven op het landschap en eveneens de relaties die ontstaan wanneer meerdere trappen naast elkaar worden geplaatst.

Samenvatting concept: Afbeelding 1: verschillende gerichtheden en de dominante zichtlijnen met elk een andere verhouding van nieuw en oud, inkadering.
Afbeelding 2: de verkeerstoren wederom als middelpunt en het contrast in expressie.
Afbeelding 3: de innige verbondenheid met het park op drie verschillende manieren.
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Dit hoofdstuk toont het feitelijke ontwerp. Aan de hand van
renderings, plattegronden en doorsneden, soms voorzien van
opmerkingen, wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst
van het gebouw. Voor tekeningen op (een grotere) schaal,
wordt de lezer doorverwezen naar de presentatieposters. De
nummers welke in de plattegronden zijn opgenomen slaan
op de renderings welke op de pagina's 118 en 119 worden
gepresenteerd .
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Doorsnede A-A'
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Doorsnede 8-8' toont de ruimtelijkheid in de nieuwbouw
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Doorsnede C-C' toont de 'uitgeholde' verkeerstoren en de visuele relaties tussen de verschillende lagen. Ook is de kenmerkende overgang tussen
oudbouw en nieuwbouw zichtbaar.
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Plattegrond Niveau -1
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Plattegrond Niveau 1
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Aan de hand van plattegronden, doorsneden en rendersis een
beeld geschets van de uitwerking van de visie en concept in
feitelijk gebouw. Dit hoofdstuk zoomt verder in op het gebouw.
Hoe hebben de materiaalkeuze en detaillering bij gedragen aan
het waarmaken van het concept.
Twee werelden: het aardse en het luchtige
Het eerste duidelijke uitgangspunt dat gesteld is het gegeven
van de twee werelden. Dit is tot uitdrukking gebracht om
duidelijk materialen te kiezen die bij de werelden horen. Beton
als dominant materiaal voor de aardse wereld. Aluminium als
materiaal voor het dak en het glazen gordijn is niet gemaakt
door gebruik te maken van kozijnen maar door een spiderglas
constructie toe te passen welke opgehangen is aan trekkabels
aan het dak.
Uitgangspunt: dak als vleugel
Het dak is ontworpen als een vleugel. Dit betekent qua vorm
en detaillering dat het zoveel mogelijk analoog aan een vleugel
ontworpen is. Uiteraard is dit niet tot in het oneindige mogelijk:
een vliegtuigvleugel heeft andere kwalitatieven eisen dan een
dak.
Het kenmerkende beeld van de asymmetrische doorsnede
van een vleugel is gebruikt om het dak vorm te geven. Het
gevolg is aan de ene zijde een dunne, scharnierend verbonden
dakdeel wordt gemaakt (de ''flops") en aan de andere zijde
de dikkere afgeronde voorzijde. Dit duidelijke verschil in
expressie wordt ook ingezet in de architectuur: naar het park
is het dak flinterdun en openbaar, naar het bestaande gebouw
veel introverter. Ook in de langsdoorsnede is de expressie

van een vleugel te herkennen: afgezaagd aan de zijde van het
luchthavengebouw, dun aan de zijde van het park.
Het dak is een zogenaamd koud dak.
De isolatie is onder de dakconstructie geplaatst. In theorie is
dit een nadelige constructie, echter in deze situatie verdient
het de voorkeur om een aantal redenen. Ten eerste is hierdoor
de aluminium hoofddraagconstructie uit één geheel te maken,
een eis die nodig is om de grote uitkraging en vormvastheid te
realiseren. Ten tweede kan de dakconstructie, de dakbeplating
en de onderconstructie onder de dakbeplating uit één materiaal
gemaakt worden: aluminium. Hierdoor zullen er tussen deze
verschillende onderdelen minder zettingen plaatsvinden en
zal het geheel gelijkmatiger vervormen. Deze vervormingen
kunnen dan weer opgenomen worden door de scharnierende
verbindingen met de kolommen.
Verder is deze vorm van detaillering trouwer aan het concept
van de vleugel: feitelijk is dit ook de manier waarop vleugels
gebouwd worden.
De voorzijde wordt gemaakt door een prefab aluminium
element. Daarvoor is gekozen vanwege een aantal redenen.
Ten eerste kan hierdoor eenvoudig een regengoot geïntegreerd
worden. Ten tweede is het maatzekerder en nauwkeuriger,
dit is het deel dat de bezoeker van dichtbij ziet. Ten derde kan
hierdoor de dakbeplating welke op het dak ligt, niet verbonden
maar schuivend hierover aangebracht worden. Hierdoor kunnen
de thermische spanningen opgevangen worden. Tot slot en dit
is misschien het belangrijkste argument is het onmogelijk om
een dergelijk complexe vorm (welke in twee richtingen gekromd
is) waterdicht te krijgen en op de bouwplaats te maken.
Een aantal aandachtspunten: De dakbekleding van aluminium
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moet waterdicht zijn (als noodoplossing en om condensvocht
op te vangen is een waterdichte folie aangebracht onder de
secundaire constructie welke afwatert in de regengoten).
Het gebied tussen de dakbekleding en de isolatie moet goed
geventileerd worden in verband met condensatie (kouddak).
Er moet een dampremmende laag aan worden gebracht bij de
isolatie. Er moet rekening worden gehouden met het werken
van de aluminium beplating, echter dit hoeft in mindere
mate aangezien de onderconstructie eveneens aluminium is
en daardoor bij een gelijke temperatuur gelijk zal uitzetten
(doordat het een koud dak is zal de temperatuur en uitzetting
nagenoeg gelijk zijn).

Aluminium
De dakbeplating is gemaakt van aluminium. De redenen zijn
divers. Ten eerste is het een zeer licht materiaal, slechts een
derde van staal. Ten tweede is het van nature reeds bestand
tegen regen, doordat er een eigen oxidelaagje ontstaat. Door
het aluminium te behandelen met een coating biedt het ook
weerstand tegen zure regen.
Een groot nadeel is de onverenigbaarheid met bijvoorbeeld
staal en andere materialen. Dit probleem wordt ondervangen:
de gehele constructie en onderconstructie bestaat tenslotte uit
aluminium.
Bevestiging platen
Voor de onderdelingen verbindingen en bevestiging van de
plaatmaterialen is gekozen voor aluminium water- en gasdichte
blindklinknagels (pop-nagel).
Uit onderzoek blijkt dat één principes dominant is bij het

maken van aluminium daken: felzen. De uitstraling die ontstaat
is echter niet gewenst en past niet bij het concept: het dak
veranderd in 'een streepjespak'. Het gebruik van de popnagels
is echter precies ook hoe in werkelijkheid vleugels gemaakt
worden: rijen van dicht op elkaar geplaatste nagels verbinden
de verschillende platen en er ontstaat een 'lappendeken'. Het is
dus misschien wel een primitief en tevens erg arbeidsintensief
systeem, echter wel het meest trouw aan het concept.
Het grootste probleem dat ontstaat bij dit principe is het lekken
van het dak. Hier tegen worden een aantal zaken ingezet.
Ten eerste overlappen de platen elkaar in de juiste richting,
waardoor het water afloopt. Ten tweede wordt een extra
waterdichte kit (of pasta) aangebracht tussen de platen. (de kit
voorkomt waterindringing door capillaire werking).
De werking van de dakpanelen wordt opgevangen aan de
randen van het dak, hier is ruimte zodat de beplating over
de randen kan schuiven, over rubbers die zijn aangebracht.
Hierdoor zou tussen de platen onderling geen vervorming op
kunnen treden en kan de waterdichtheid worden gegarandeerd.

Regenafvoer
De regenafvoer via een traditionele regenpijp zou het
concept te niet doen. Daarom is er voor gekozen om de
gehele 'flap'-zijde van het dak als regenopvang te zien, welke
vervolgens door een waterspuwer in het kanaal gespuwd
wordt. Hierdoor kan het dak losblijven en zijn er
geen regenpijpen, of externe regengoten nodig. De regengoot
aan de andere zijde is geïntegreerd en kan door de lichte helling
van het dak via de regenafvoer in het midden van het gebouw
afvloeien (detail12).
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Overzicht toont de details. De rood
omlijnde details zijn schaal1:10 of
1:5 onderdeel van dit verslag. De
overige details zijn onderdeel van de
presentatieposter.
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Vloeren en trappen
Om de ruimtelijkheid in de onderliggende sportruimte zichtbaar
te houden zijn geen kolommen of ligger gewenst. De oplossing
wordt gevonden in het toepassen van kanaalplaatvloeren welke
in de breedte overspannen. Deze vloeren zijn opgelegd op
petliggers en aan de zijkanten afgesloten door een UNP-profiel
of een hoedligger ter plaatse van de prefab betonnen trappen
die ingehangen worden. De prefab betonnen trappen zijn

voorgespannen.
De glasverbindingen
Het concept wat betreft glas is helder: het glas mag niet staan,
maar moet als een gordijn, of doek rond het gebouw gespannen
worden. Kozijnen zijn daardoor niet toepasbaar. Dit 'spannen'
is letterlijk geïnterpreteerd door gebruik te maken van een
spiderglasconstructie, welke op een achterliggend net van

0

Scharnierend verbonden
'regengoot'
Afdichting

-----

Waterspuwer
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Aluminium achterconstructie (60 mm, hoh 600
mm, voorzien van uitsparingen tbv ventilatie)
Popnagel
Aluminium bekleding

n

Waterdichte folie
Hoekstaal (deels onderbroken tbv.
noodafvoer) voorzien van rubber.
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Detai/3, schaa/1:10
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trekstaven de krachten afgeeft (zie volgend hoofdstuk voor
constructieve details). Ter plaatse van het kanaal is getracht een
zo puur mogelijke overgang te maken, door een hoekstaaltje,
onzichtbaar vanaf het interieur te plaatsen als ondersteuning en

afwerking. Hierdoor zijn geen randen zichtbaar.
De bevestiging van de spankabels is door middel van een
ingelast buisje in de dakconstructie wegwegwerkt, op de grond
zijn aluminium voetjes toegepast waar de kabels op spanning

Aluminium regengoot (uitneembaar)

---

Flexibel kunststof tbv werking

1.1<-----..::::::il" -=-- - ---..:.._---

Hoogwaardige isolatie

'/~HII--IIio--=----------_.___ _ _ Voldoende rubber tbll. werking

Dampremmende laag
Isolatie voorzien van aluminium
afwerking verbonden met popnagels

\
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Detai/4, schaa/ 1:10
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gebracht kunnen worden.
Conclusie: BIM als heilige graal?
Als conclusie kan gesteld worden dat de complexe vorm van
het dak, welke in twee richtingen gekromd en feitelijke nergens
'recht' loopt veellastige aansluitingen tot gevolg heeft. Een
rechthoekig gebouw is heel goed in 2D te tekenen en begrijpen,
voor het complex ontwerp schiet een 2D tekening simpelweg

te kort. Het is simpelweg ondoenlijk om in 20 alle details te
vatten. Het doel moet was dan ook niet om te komen tot een
oplossing voor elke aansluiting, maar eerder een principe
aan te tonen, hoe het mogelijk zou kunnen zijn, het meest
trouw aan het architectonische uitgangspunt. Uit onderzoek
is gebleken (en wat vervolgens als advies zou kunnen gelden)
dat er software beschikbaar is om dergelijke complexe vormen
te maken en tevens direct naar de fabriek door te sturen
'•.\

Rooster, plaatselijk voorzien van
doorvoer
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Prefab trap, afstucen

Stucstop (tbv verschillend werken)

Prefab betonnen vloer (afwerking)

11

Vijverfolie
Onderwaterverlichting
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Detai/6, schaa/1:10
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alwaar de verschillende delen direct gemaakt kunnen worden.
Een antwoord word gevonden in de zogenaamde BIM-tools
(Building lnformation Modelling). Een systeem waarbij een
30-model de spil vormt in het bouwproces. De architect,
bouwtechnicus, uitvoerder, fabrikant werken allen in één driedimensionaal model. Een voorbeeld van een software pakket
dat beloofd een antwoord te geven op de vraag als gesteld
is het pakket Digital Project (http:/ /www.gehrytechnologies.
com/). Complexe vormen zijn te modelleren en detailleren.
.---

- - -- - - - - -- -- - Regengoot

r-- - - - - -- - - - - --

Uitneembaar rooster

. . . - -- -- - - - -- -- - Regelwerk tbv ondersteuning

r - - - -- - -- - - --

Houten afwerking
Asfalt
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Detai/ 14, schaa/1:10
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Aluminium achterconstructie (60 mm, hoh 600
mm, voorzien van uitsparingen tbv ventilatie)

- _Q_

Schuivende verbinding over rubber,
omgevouwen met speling.
Aluminium regengoot (gelijmd)

- - =--

---Detai/12, schaal1:5

Digital Project in actie. Complexe 30 vormen zijn
te modelleren en detailleren. Het resultaat is
een BIM-model, dat gebruikt kan worden door
de overige participanten in het bouwproces: van
installateur tot aan de fabrikant van de verschillende
bouwonderdelen.
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Het concept is geformuleerd en ook het ontwerp is
gepresenteerd aan de hand van de plattegronden, doorsneden
en renderbeelden. Dit hoofdstuk gaat verder in op het
constructieve concept.
Analyse en vertaling van de uitgangspunten
Het architectonische concept wordt doorgevoerd in de
constructie. Vanuit de architectuur is een onderscheid gemaakt
tussen het "aardse" en het "luchtige". Deze twee elementen
moeten terug komen in de constructie.
Het belangrijkste gevolg is dat het dak los moet zijn van de rest
van de constructie. Het meest economische alternatief voor
het gebouw zou een portaal constructie zijn. Deze variant valt
echter direct af, het dak is daardoor niet langer los van de rest
van de constructie. Badinerende kritiek: Het gebouw veranderd
in 'een schuur'.
Een ander belangrijk startpunt welke voortvloeit uit de
architectuur is het feit dat in de onderconstructie geen
diagonale windverbanden zijn gewenst. Enkel orthogonale
constructiedelen zijn gewenst. Mocht dit niet gebeuren dan
zou afbreuk worden gedaan aan het eenstrast in expressie
van de twee werelden welke worden gecreeërd. De enige
plek waar een windverband geplaatst zou kunnen worden is
in de tussenwand, welke de fitnessruimte van de spinningzaal
scheidt. Er wordt dan echter alleen de windkracht op de
langsgevel afgedragen.
Een oplossing is gevonden door het dak te vormen door een
vakwerk in twee richtingen, met één diagonaal vakwerk.
Het diagonale vakwerk garandeert (doordat het zowel druk
als trekkrachten kan opnemen) dat het dak vormvast en

zelfdragend wordt. De oplegging van dit dak gebeurd door
scharnierende verbindingen. Zoals gesteld zijn windverbanden
niet gewenst, en dus is ervoor gekozen om de kolommen
momentvast te verbinden met de ondergrond door middel
van een grondplaat welke wordt verankerd in de betonnen
fundering. (zie pagina 135 voor beelden)
Het gevolg is een dak welke los komt te staan van de rest van de
constructie, en alleen nog maar verbonden is door middel van
een scharnierende verbinding. De onderbouw bestaat nu alleen
uit 8 verticale kolommen die eveneens de vloeren dragen. Het
gevolg is een heldere weergave van de verschillende expressies
in het concept in de constructie.
Een ander belangrijk gegeven is de assymetrische doorsnede
van een vleugel: één zijde is afgerond, de ander is flinterdun en
bovendien beweegbaar (de 'flops'), deze ingredienten komen
terug in de dwarsdoorsnede van de constructie. Ook hier is één
zijde scharnierend verbonden met de constructie (zie pagina
124-125).
Bouwen onder de grond
Een groot deel van het gebouw bevindt zich onder de grond.
Wanneer onder de grond gebouwd wordt zijn er een aantal
aandachtspunten.
Ten eerste ontstaat het gevaar wanneer er onvoldoende
gewicht boven de grond bevindt, dat de kelderbak onder
druk van het grondwater omhoog gedrukt zal worden. De
kelderbak is niets meer dan een waterdichte 'badkuip' en
zal dus kunrren gaan opdrijven. Aangezien er sprake is van
een lichte bovenconstructie en dus niet gegarandeerd kan
worden dat er voldoende tegengewicht gegenereerd word. Is
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Dwarsdoorsnede
constructieprincipe:
Lensvormige vakwerkligger
en de scharnierend (rode
stippelijn) verbanden 'flops~

Longsdoarsnede
constructieprincipe:
Vakwerkligger welke doorloopt
in de overstek waardoor de
krachten afgedragen kunnen
worden. Doordat de ligger
110rmvast is zijn de krachten
welke zich In de kolommen
gaan manifesteren eenvoudig
te bepalen. Kolom 1 zal
vaamomelijk op druk belast
worden, terwijl kolom 2,3 en 4
ook een zekere component in
de andere richting te verwerken
zullen krijgen. Het dak werkt als
een geheel.

Geve/constructieprincipe:
Rood toont de reactiekrachten
bij windruk. Blauw toont de
reactiekrachten bij windzuiging.
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hier dankzij het trillingsvrij
inbrengen in een bestaande
constructie gebruikt.

IE!

~
0 "0

5

'~~:

J1il

4

Qll

3

2

Afbeeldingen tonen de bouwvolgorde. Als eerste worden domwonden geplaatst, welke worden
verankerd in de achterliggende grond. Vervolgens wordt afgegraven en de funderingspalen geboord.
De volgende stap is het storten van onderwaterbeton, waarna de bok wordt leeggepompt. Vervolgens
wordt de bekisting geplaatst en de verdere wanden en definitieve vloer gestort. Als laatste stap
worden de interne vloeren, wanden en constructie gemaakt welke er voor zorgen dat de bak niet naar
binnenstort. Aangezien er bepaalde gebieden zijn waar geen wanden of vloeren zijn, zullen op deze
plekken extra wapening en beton nodig zijn. Vervolgens worden de damwanden verwijderd.
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besloten een oplossing te zoeken in een verankering onder de
grond door middel van trekelementen. Dit wordt gedaan door
schroefinjectiepalen, deze worden voldoende diep ingebracht
waardoor zij de trekkrachten kunnen opnemen. Een ander
voordeel van dit type palen is dat ze trillingsvrij ingebracht
kunnen worden en de bestaande bouw daardoor niet
beïnvloedt wordt.
Een ander aandachtspunt is het feit dat wanneer de kelder
compleet is er een druk vanuit de omliggende grond op de
kelder wand zal drukken. De kelder wordt als het ware naar
binnen gedrukt. Deze kracht moet afgedragen worden door
wanden en vloeren die van de ene zijde naar de andere zijde
lopen. Hier ontleend de kelder zijn sterkte aan. In de theoretisch
meest ideale situatie lopen die vloeren dus over de volledige
lengte, er onstaat een dichte koker. Aangezien daarvan geen
sprake is in het ontwerp, de vide in het centrale deel, zullen ter
plekke sterke wapeningen of dikkere kelderwanden gekozen
moeten worden, om zo de krachten af te dragen naar de delen
waar wel deze doorlopende vloeren of liggers aanwezig zijn.
Ook een verankering in de achterliggende grond kan soelaas
bieden. Opgemerkt moet worden dat een relatief klein deel
werkelijk bloot wordt gesteld aan deze krachten, het merendeel
van de kelderwand is voldoende gesteund.
Een derde aandachtspunt zijn de zettingen welke kunnen
ontstaan bij de bestaande bouw. Door het slaan van de
damwanden het afgraven kan de grondpakking lokaal
veranderen. Dit kan het verschillend zetten van de oudbouw tot
gevolg hebben, met schade als gevolg.
Een laatste punt van aandacht is het feit dat de constructieve
wand aan de buitenzijde geïsoleerd moet worden, aangezien de
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wand als constructie dient voor de kolommen waarop het dak
rust. De isolatie moet dus drukvast zijn, anders zou onder druk
van de grond de isolatie platgedrukt worden.
De afbeeldingen op de pagina hiernaast tonen de volgorde
van uitvoering en eveneens een paar referentiebeelden van de
gebruikte techieken en materialen.
Het aluminium dak
Het dak wordt gemaakt door vakwerken in twee richtingen.
Zie de afbeeldingen. Door het dak loopt ook een diagonaal
vakwerk. Dit vakwerk zorgt naast dat het de overstek mogelijk
maakt ook voor de vormvastheid van het dak. Als materiaal
wordt aluminium gekozen. Dit materiaal heeft een aantal
aandachtspunten.
Ten eerste is het licht, heeft het een goede
corrosiebestendigheid en bovendien goed vervormbaar
(extruderen, plaatmateriaal, gieten en bovendien 'vouwbaar').
Het is bovendien ook sterk wanneer het wordt gelegeerd.
Deze sterke is echter duidelijk minder dan staal. Het
materiaal is vooral minder stijf, het heeft dus een hogere
elasticiteitsmodulus. Het soortelijke gewicht is daarentegen
driemaallager dan staal. Een vuistregel die terug wordt
gevonden in de literatuur stelt dat men met aluminium
ongeveer 50% lichter kan construeren dan met staal.
Een ander voordeel is het feit dat het materiaal goed is te
lassen, echter op een andere manier dan (roestvast) staal.
Aluminium kan gelast worden door middel van 'TIG-lassen'
(Tungsten Inert Gas). Het praeede is anders omdat het
beschermende oxidelaagje op aluminium het onmogelijk
maakt om het materiaal traditioneel te lassen. Er wordt gebruik

gemaakt van een wisselstroombron welke ervoor zorgt dat het
beschermende oxidelaagje wordt 'weggestraald'.
De onverenigbaar van het materiaal is een duidelijk nadeel:
aluminium is niet te verenigen met bijvoorbeeld koper, lood,
zink en staal. Een kunststof of rubberen tussenlaag kan een
oplossing bieden.
Een verder punt van aandacht is de uitzetting van het materiaal.

Een vuistregel die door fabrikanten wordt gegeven is dat het
materiaal bij een temperatuursstijging van 50 graden ongeveer
1 mm per meter zal uitzetten (een logisch gevolg van a= 23,2 x
10-6/K).
Een laatste punt: niet geheel onbelangrijk in de hele
duurzaamheidsdiscussie: aluminium kan 1000A, gerecycled
worden.

Constructieplattegrond. Schaa/1:200.
De rode lijnen zijn de hoofdconstructie.
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Constructieprincipe. Het vormvaste dak, welke opgebouwd is door vakwerken in tweerichtingen.
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lift liOmMJS~ en Zl!/fdt'O(Iende dog w.nuit een onder

Momentwnte lierbinding wordt bereikt door~ dilcJce
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110etploot we/la! door middel wm boutwtbindinoen
veronla!rd is in de betonnen constructie. De geloste t~innen
zorQen WJOr extra surlctf?.

Schornierende tlefblndint}l!n aan de laJp 110n de lto/ommen.
Het bovenstl' deel von het schornier zal door de isolade

heen gaon, 1/0IIdoar dat een stuk robber als la> odebrug
ondf!rbrela!r zal dienen. Ook wordt het werl<en van het
aJuminiurn opgevonoen. Door het schroe,{eWJe oon de
stDof. la>n het dok een110udig 110st gemaalct wo~n met
~ moer en de werüJQ CJpfiiMJngen worden.

De opbouw van het dak maakt het mogelijk om het gehele dak
prefab te maken, en vervolgens op de constructie te takelen
en de scharnieren te verbinden. Het enige probleem zou het
vervoer zijn, echter met het architectonisch concept in het
achterhoofd zou men een helicopter kunnen inzetten om
het gehele dak in één keer op het gebouw te plaatsen. Een
uitdagend uitvoeringsproces!
Spider glass
De gevel wordt opgebouwd door middel van een zogenaamd
spider glass constructie. Het belangrijkste argument om voor
deze oplossing te kiezen is het feit dat de platen in tegenstelling
tot een traditioneel kozijn niet 'staan' en ingeklemd worden,
maar dat ze 'hangen' en ook 'naar buiten geduwd worden' en
dus beter passen binnen het concept van 'een gordijn'. Het
systeem werkt door middel van geschroefde puntbevestigingen.
Deze zogenaamde "spiders" zijn vervolgens verbonden met een
achterconstructie. Voor deze achterconstructie is gekozen voor
een treksysteem om de windkracht op te vangen. Ook worden
de kolommen en vloeren gebruikt om krachten op af te dragen.
De verankering vindt plaats in het dak en op de grond. De
verschillende verticale constructie elementen zijn vervolgens
ook weer horizontaal verbonden met elkaar om zo een 'net' te
creëren welke de krachten opvangt en belangrijker: verdeelt
over de verschillende constructiedelen.
Een eerste aandachtspunt is de kitafdichting tussen de
verschillende glasplaten, aangezien het glas meer zal
bewegen dan een glasplaat in een traditioneel kozijn zijn extra
maatregelen nodig in de afdichting tussen de verschillende
glasplaten. Hiervoor wordt een afdichtingscomponent gebruikt,

welke afgekit wordt.
Een ander punt van aandacht is het feit dat de glaspanelen
los moeten staan van elkaar, waardoor geen spanningen
worden doorgegeven. De hoekstalen welke gebruikt worden
als afsluiting moeten dan ook voldoende ruimte geven aan het
glas, vandaar de dikke rubberlaag van ongeveer 20 mm op de
hoekstalen.
Een aandachtspunt dat hierbij aansluit is het feit dat sommige
spiders afdragen op de trekconstructie en andere op de
kolommen en vloeren: er zal dus een verschil in spanningen
ontstaan welke gelijkmatig verdeeld moeten worden.
Het principe van de trekconstructie is getoont op de vorige
pagina: gekruisde trekkabels nemen bij de verschillende
situaties de krachten op. Doordat de constructiedelen alleen op
trek belast worden zullen ze dun kunnen blijven.
Een referentieproject dat gebruikt is tijdens het project is
het Th ree Pacific Place-project in Hang Kong. Hier wordt
op eenzelfde manier de krachten afgedragen op zowel een
trekconstructie als ook betonnen kolommen.
Conclusie
Het doel bij het constructief uitwerken van het plan was vooral
te komen tot een kwalitiatief overzicht van de mogelijkheden
en de gekozen varianten. In het constructieve ontwerp wordt
de constructie ingezet om het architectonisch concept te
ondersteunen en zelfs op sommige punten te versterken.
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Afbeeldingen tonen het Three Pacific Ploce-project
in Hang Kong. Een zelfde soort systeem is gebruikt
om de windbelasting op te vangen door middel
von een kabelsysteem. Ook worden de betonnen
kolommen ingezet.

De verschillende aansluitingen van de gevel
schaall:5. Afbeelding 2 toont de vormgevormde
dichtingscamponent (geëxtrudeerde siliconen)
aft.Jedekt met een kit laag.
De andere afbeeldingen tonen de aansluitingen
In de grond en in het dok. In de dakronstructie
worden buisjes gelast welke gebruikt worden om
de kabels te spannen. Op de grond wordt gebruik
gemaakt von een prominent aanwezig zijnde
aluminium aft.Jeronde voetstuk.
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Bij elk project dat wordt uitgevoerd vindt er een zekere
discrepantie plaats tussen datgene wat voor ogen wordt gezien
en datgene wat wordt bereikt. Het afstudeerproject is geen
uitzondering, eerder een bevestiging dat ambities tijdens het
traject bijgesteld dienen te worden. De vraag is wat waren de
doelen bij aanvang en welke doelen werden uiteindelijk bereikt.
Op welke manier wordt teruggekeken op het traject?
Persoonlijke focus voor aanvang
Dit keer zou de persoonlijke focus meer moeten liggen bij
de presentatietechnieken. Conceptvorming en technische
uitwerking van projecten is reeds meerdere malen succesvol
gedaan, in de (visuele) presentatie heeft het wegens tijdgebrek
altijd te kort geschoten. De hedendaagse wereld van
commercialisering van het architectuurberoep zorgt ervoor
dat het visueel presenteren van projecten steeds belangrijker
wordt. De eisen die gesteld worden in vacatures onderstrepen
dit.
Een uitgebreid 3D-model, inclusief animaties en uitgebreide
maquettes werden dan ook voor ogen gezien.
Keuze van het project
De opzet van het afstuderen in de vorm van ateliers zorgt
ervoor dat een student verplicht is om een zeker onderwerp
of opgave te kiezen. De keuze was beperkt: twee verschillende
opgaven waren beschikbaar, beide waren niet persé favoriet.
Aan de persoonlijke fascinatie om bezig te zijn met een groot
verveersknooppunt (treinstation of luchthavengebouw) of
een gebouw gerelateerd aan de gezondheidszorg kon in beide
projecten niet voldaan worden. Het feit dat ik bij inschrijving

in het buitenland studeerde heeft het voor mij niet mogelijk
gemaakt om een eigen afstudeeropdracht te formuleren.
Terugkijkend kan gesteld worden dat hier de kiem gelegen heeft
van een moeizamer dan verwacht proces.
Integratie M3 en M4
Ik kijk terug op een boeiend M3, het onderzoeken en
vooral kennismaking met een breed scala aan verschillende
'herbestemmings-opvattingen' is boeiend en ook zeker vormend
geweest. Het heeft een goed algemeen kader verschaft.
Een klein punt van kritiek zou kunnen zijn dat de integratie
van M3 en M4 enigszins gebrekkig is. Vanaf het begin van
het M3-project is niet duidelijk geweest waarmee we ons
precies bezighielden. Er was geen helder afgesproken kader
met spelregels: Was er sprake van een cultuurhistorisch
onderzoek? Een kwantitatief onderzoek? De relatie die het
vooronderzoek zou moeten hebben met het afsluitend
afstuderen, als fundament dienen, is niet werkelijkheid
geworden. Het vooronderzoek was een algemeen beschouwend
en catalogiserend onderzoek, ongeschikt als fundament voor
een feitelijk ontwerpopgave. Let wel: het vooronderzoek was
absoluut interessant als product on sich I
Vorming eigen theoretisch kader
Als gevolg van deze situatie is besloten om een cultuurhistorisch onderzoek te doen naar de luchtvaart en de
ontwikkeling van de luchtvaartarchitectuur in Nederland.
Dit theoretisch fundament zou de opgave meer sturing en
stabiliteit moeten geven, bovendien zou het antwoorden op de
persoonlijke fascinaties. Uiteindelijk heeft dat het ook gedaan,
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feit blijft wel dat tijdens het traject hier geen terugkoppeling
op ontvangen is. Dit zou tijdens een begincolloquium een
uitgelezen moment kunnen zijn geweest.
De afsluiting van het project
De ambities als gesteld zijn niet volledig gehaald. Helaas
is er onvoldoende tijd geweest om mij te verdiepen in 3Drenderprogramma's en daar uitgebreid mee aan de slag te gaan.
Ook was het interessant geweest om verder in de theorie
van de luchthavenarchitectuur te duiken en een uitgebreider
onderzoek te doen naar deze materie. Echter, de vraag is of dit
nog relevant zou zijn voor de opgave, en enkel gestoeld zou zijn
op een persoonlijke fascinatie.
Een verder gebrek is de uitwerking op bouwtechnisch gebied:
uit persoonlijke interesse voor de materie had ik dit graag een
stap verder uitgewerkt en dan vooral door middel van een BIMsaftware pakket.
De conclusie is echter dat het een leerzaam traject is geweest.
Wat mij voornamelijk bevalt is de de brede focus: van theorie,
filosofie, tot aan detaillering en constructie alles is belicht en
behandeld: er ontstaat een 'totaalplaatje'. Uiteraard niet op elk
detail uitgewerkt, maar er ontstaat wel een duidelijk overzicht.
Intermezzo: Afstuderen in ateliers, een goed idee?
Er is begrip voor het systeem van afstuderen binnen ateliers.
De kostenbesparingen en lagere druk op het personeel zijn
positieve gevolgen van het systeem. Ook geeft het systeem een
instrument om de (te) lange afstudeertrajecten in te korten. Het
systeem is echter naar mijn idee onvoldoende en onvolledig
doorgevoerd. Feitelijk zou het afstuderen in ateliers moeten
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betekenen dat elke student dezelfde opgave doet, en ook
op het zelfde moment afstudeert. Analoog aan bijvoorbeeld
een aantal Duitse architectuurfaculteiten. Dan zouden de
voordelen van het systeem nog beter tot uitdrukking komen.
Dan zouden ten eerste alle studenten of afstuderen voordat
een nieuwe lichting start of opnieuw beginnen, wat een lagere
druk op het personeel tot gevolg heeft. Ook zou het een betere
binding in de groep tot gevolg hebben: bezig zijn met dezelfde
problematiek kan leiden tot inspiratie en goede discussies. Tot
slot is het logisch dat er eveneens een kostenbesparing voor de
universiteit zou bestaan.
Kortom: afstuderen in ateliers is een goed idee. Met de
bezuinigingen in het achterhoofd zou dit een goed antwoord
kunnen zijn, mits volledig ingevoerd.
Conclusie
Gesteld kan worden dat ondanks dat de belangrijkste ambitie
niet volledig is gehaald het een absoluut leerzaam traject is
geweest. De breedte van M3 heeft een boeiend kader gevormd.
Het onderzoek naar de luchtvaart en luchthavenarchitectuur
heeft geboeid en nieuwe inzichten verschaft in de
luchthavenarchitectuur. De context van het luchthavengebouw
Meerhoven is daardoor beter begrepen.
De feitelijke ontwerpopgave is er één geweest van
hoogtepunten maar zeker ook dieptepunten, als resultaat staat
echter een breed onderbouwd en onderzocht ontwerp, dat
belicht wordt vanuit veel verschillende perspectieven. Uiteraard
zijn deze perspectieven niet allemaal even ver doorontwikkeld,
maar ze geven wel een helder totaalbeeld.

Bij aanvang van het product is een heldere visie en concept
gevormd naar aanleiding van de analyse, een personlijke visie
en het theoretisch fundament. De vraag is of datgene wat voor
ogen is gezien bereikt is.

Doel en houding ten opzichte van herbestemming
De houding ten opzichte van de herbestemming van het
stationsgebouw Meerhoven was dat er zeker respect moest zijn
voor het gebouw, maar geen onderdanigheid. Uit het onderzoek
is gebleken dat de uniciteit van het gebouw vooral voortvloeit
uit de bijzondere typologie en gerichtheid. Deze moet dus in
tact blijven. De context maakt deze typologie steeds minder
uniek en zorgt er bovendien voor dat de geschiedenis steeds
verder ondergesneeuwd raakt.
Persoonlijk ben ik van mening dat architectonische ingrepen
zichtbaar moeten zijn en dat een nieuw uitbreiding best een
eigen verhaal mag vertellen.
Het antwoord dat dus gegeven werd was tweeledig: enerzijds
moest in het interieur de bezoeker deze unieke typologie
kunnen 'lezen', anderzijds moest het gebouw zijn 'landmark'functie terugkrijgen door toevoeging van een nieuw en sterk
contrasterend kader.
Oplossing
De oplossing is gevonden in het bouwen van een expressief
pavilioen achter het gebouw: de typologie en gerichtheid
bleef daardoor beschermt. De sterke expressie vormt een
kader: hierdoor kwamen enerzijds de kwaliteiten van het
oorspronkelijke gebouw beter tot uitdrukking, en anderzijds is
voor de bezoeker direct duidelijk wel deel nieuw en welk deel

oud is.
De voorzijde van het stationsgebouw, welke het sterke
openbare karakter heeft, blijft ongeschonden en wordt slechts
voorzien van een expressief accent in de achtergrond: de
vormentaal van het stationsgebouw versterkend. Daar is het
dak van de nieuwbouw ook dikker.
De achterzijde van het stationsgebouw, welke ingetogener en
geslotener is, wordt door de nieuwbouw opener gemaakt, hier
is het de nieuwbouw die de hoofdrol naar zich toetrekt. Het dak
dat ver uitreikt en een uitnodigende en flinterdun gebaar naar
het park maakt.
De uitholling van de toren zorgt voor sterkere relaties in de
oudbouw: De ervaringen in het interieur worden gekenmerkt
door een sterke afwisseling: zowel tussen nieuwbouw als
oudbouw als ook de feitelijke route door het gebouw on sich.
Kritiek
Uiteraard zijn er punten van kritiek aan te wijzen, zoals gesteld
in de conclusie van het theoriedeel is geen ontwerp 'goed'. Zo
ook dit ontwerp.
De belangrijkste kritiek is dat de opvatting van herbestemming
misschien te extreem is. Is het nog wel respectvol om zulk een
sterke expressie, of 'aandachtstrekker' naast dit stationsgebouw
te plaatsen? Als een verdediging hierop: des te extremer de
nieuwbouw, des te duidelijker het wordt welk deel nieuw en
welk deel oud is, en dus maakt de architect des te duidelijker
dat er een ingreep is gepleegd. De nieuwe ingrepen mogen best
hun eigen verhaal vertellen, daardoor is het contrasterende
verhaal van de oudbouw alleen maar duidelijker.
Een kritiek die daar direct uit voortvloeit is de vraag in hoeverre
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beide objecten een relatie met elkaar hebben, ze verschillen
zo erg in vormentaal? Een antwoord hierop is dat dit die
sterke referentie naar het verleden is die noodzakelijk wordt
geacht omdat de wijk het gebouw 'opslokt' en daardoor de
geschiedenis steeds meer in de vergetelheid raakt. De relatie
die beide met elkaar hebben op het gebied van expressie is
dus vliegtuig en luchthavengebouw. Qua exterieur redelijk
autonoom, maar toch een zeker samenspel: zie de afbeelding
op pagina 97, de geschiedenis herlevend. In het interieur een
duidelijk afwisselende route creeërend.
Een verder punt van kritiek is het feit dat het
'stedenbouwkundig podium' dat gecreërd wordt erg leeg oogt,
waarom? Een verdediging hiertegen is dat door dit lege podium
juist de aandacht uitgaat naar het element waar het om draait:
het stationsgebouw. Stedelijke elementen als bankjes en
tafeltjes zouden alleen maar afleiden, een terras bevindt zich
reeds op het dak van het stationsgebouw, daar hoort het ook
thuis. De sereniteit van het 'podium' maakt dat het gebouw het
'museumstukje' wordt wat zo verlangd is. De hoekpunten welke
opgelicht worden kunnen als fietsenstalling dienen, de fietsen
uit het oog onttrekkend. Allen tot doel om de aandacht op het
stationsgebouw en dan vooral de typologie te richten.

Technische uitwerking: bouwtechniek
De technische uitwerking is zo trouw mogelijk aan het concept
gedaan. Dit was een lastige uitdaging: hoever kan men gaan om
trouw te blijven en toch de primaire zaken als waterdichtheid
en winddichtheid te garanderen? Er is getracht een middenweg
te kiezen.
Dit komt tot uitdrukking, feit blijft echter dat er getwijfeld
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kan worden aan bijvoorbeeld de realiteitswaarde van het
(zéér) arbeidsintensieve en schade gevoelige dak. Ook het
kostenverhaal zal een heikel punt zijn.
Een verder punt van kritiek is het feit dat de complexiteit van
het dak, welke in twee richtingen gekromd is en bovendien vier
verschillende zijden heeft lastig te vatten is in 2D. Zoals gesteld
zou een 3D software oplossing noodzakelijk zijn.

Technische uitwerking: constructie
Ook op het gebied van de constructie zijn vragen te stellen.
De realiteitswaarde van een constructie zonder diagonalen is
heikel.
Eveneens is het uithollen van de centrale uitkijktoren er één
die zettingen tot gevolg zal hebben, een uitvoeringstechnisch
lastige klus.
Het doel is echter gehaald: zo trouw mogelijk aan het
architectonische concept blijven en de constructie inzetten om
de architectuur te versterken.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de visie en concept tot
uitdrukking zijn gekomen in het ontwerp. Er zijn echter duidelijk
haken en ogen aan het ontwerp en men kan als belangrijkste
kritiek stellen dat de ingrepen extreem zijn. De relatie tussen
nieuwbouw en oudbouw is daardoor niet zo vanzelfsprekend.
Deze extremiteit is echter meervoudig verdedigd.
Er wordt dan ook gesteld dat dit de enige oplossing is om het
gebouw te behoeden voor een toekomst waarin het nog meer
vergeten (op twee niveaus) zal raken in de massale VINEX-wijk
Meerhoven.

Terugkijkend op het traject is het een proces van diepe dalen,
maar ook pieken geweest. Het heeft geboeid bezig te zijn met
de herbestemming van een dergelijk markant gebouw. De
bijzondere geschiedenis en context is belicht en onderzocht
met veel plezier. Het vooronderzoek heeft nieuwe inzichten
verschaft in de manier waarop luchthavens zich ontwikkelden.
Een toekomstig bezoek aan een luchthaven zal er één zijn met
andere ogen.
Het feit dat het resultaat een compleet beeld is geworden van
geschiedenis, architectuur maar ook techniek is interessant
en toont de veelzijdigheid (en soms ongecontroleerdheid?)
van de persoonlijke interessen. Alhoewel .. dat is juist de reden
waarom Bouwkunde zo boeiend is: de vele directe relaties die
het heeft met geschiedenis, techniek, vormgeving, kunst en
maatschappij. Een interessant vakgebied dat op een typerende
manier is afgesloten.
Terugkijkend op mijn studie Bouwkunde, was dat er één die ik
met veel plezier heb voltooid. De jaren in Eindhoven, maar ook
in Göteborg hebben mij veel nieuwe inzichten verschaft en mij
gevormd tot een kritische en analytisch denkend persoon.
Mijn uitstapjes naar de filosofie en bouwmanagement hebben
mij verder gevormd en mij over de grenzen van het vakgebied
laten kijken. Dit over de grenzen kijken zal ik dan ook altijd
blijven doen, en ook willen doen: Ik zie mijzelf dan ook niet
perse als traditioneel architect of bouwkundige.
Samenvattend kan gesteld worden dat de TU/e mij heeft
geïnspireerd. Mijn bijzondere dank gaat dan ook ten eerste uit

naar de afstudeercommissie, bestaande uit Jan Westra, Sjef van
Hoof en Rijk Blok.
Verder een dank aan alle docenten, begeleiders en inspirators
die ik tijdens mijn studie ben tegengekomen. Een aantal namen
moeten (in willekeurige volgorde) in die context genoemd
worden: Harry Lintsen, Zjak Hofman, Jacob Voorthuis, Andreas
Spahn, Willem Buurke, Bas Molenaar, Palmyre Oomen en
lrene Curulli. Dank voor hun inspirerende, hulpvaardige,
onvergetelijke of humoristische colleges, begeleidingen of
gesprekken.
Verder gaat mijn dank uit naar Morten Lund en Gert Wingärdh
die tijdens mijn studie in Zweden de bouwkunde in een heel
ander licht hebben geplaatst. Verfrissend!
Tevens een dank voor architect Jan van den Burg voor een
inspirerend gesprek over de luchthaven Meerhoven.
Ook gaat mijn dank uit naar de vele medestudenten die mij
hebben gemotiveerd. In dat licht moeten een aantal namen in
het bijzonder genoemd worden: Matthijs Keiler, Dirk Reijnders
en Miehiel Janssen. Hun zeer persoonlijke en coachende
discussies zowel binnen als buiten de universiteit hebben het
mede mogelijk gemaakt om het project tot een succesvol einde
te brengen.
Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn familie. Bedankt und
natürlich auch vielen Dankan meine liebe Familie!
Dan rest mij niets meer.
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"De zon scheen niet meer, dat was allang voorbij. Deze weg
die ik zo vaak was gelopen, liep ik nog één keer. Één laatste
keer zouden mijn schoenen het asfalt raken, het beton en de
tegeltjesvloer. Ik keek op, onnodig, ik wist tenslotte waar ik heen
ging, waar ik heen moest. Ik dacht er niet eens meer bij na, mijn
voeten liepen gewoon.
De trein bewoog en een sterke herinnering aan die zonnige
wintermiddag verscheen op mijn netvlies. Toen was het ook een
laatste keer, zo onvergelijkbaar met nu.
Ik keek uit het raam en zag nog één keer dat groene ding.
Mooie tijden had ik er beleefd, maar ook had ik het vervloekt en
beschimpt. Langzaam verdween het aan de horizon en pas toen
kon ik eindelijk opgelucht adem halen. Het was allemaal voorbij
en dat was goed..."

Deel A
-Airport Builders, 1999, Marcus Binney, London, UK
- Building for air travel: architecture and design for commercial
aviation, John Zukowsky, Koos Bosma, Mark J. Bouman, David
Brodherson, 1996, Prestel Verlag, München, Duitsland
- The modern terminal: new approaches to airport architecture,
Brain Edwards, 1998, Spon, London, UK
- Vom Flugbahnhof zum Terminal: Flughafen Hamburg 19291999, Wolfgang Voigt, Klaus Bokelmann, Meinhard von
Gerkan, Kartsen Brauer, Michael Penner, 1999, Sulgen, Zürick,
Zwitserland
-Airports: A century offlight, 2004, Hugh Pearman, London, UK
- Non-places: introduetion to an anthropology of
supermodernity, 1995, Marc Augé, London, UK
- Wright, Bruce Brooks Pfeiffer, 2005, Taschen Verlag, Köln,
Duitsland
- Le Corbusier, Jean-Louis Cohen, 2005, Taschen Verlag, Köln,
Duitsland
- Saarinen, Pierluigi Serraino, 2005, Taschen Verlag, Köln,
Duitsland
-Dirk Roosenburg, 2005, Dorine van Hoogstraten, Uitgeverij
010, Rotterdam, Nederland
- Wright, 2005, Bruce Brooks Pfeiffer, Taschen Verlag, Köln,
Duitsland
www.klm.nl
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Luftha nsa
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftverkehr
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeppelin

http://www.specifier.com .a u/ projects/p u bi ic/26098/AirportArchitecture.html
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/gallery/2009/aug/13/
best-design-airport-terminals
http://www.centen n ia loffl ight.govI essay/Socia I/a rch itectu re/
SH15.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/VIiegveld_WaaI haven
http://home.kpn.nl/frans.gordijn/vvwaalhaven_charlois.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eindhoven_Airport
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchthaven_Schiphol
http://www.fosterandpartners.com
Afbeeldingen
- p. 11. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benito_
Mussolini_and_Adolf_Hitler.jpg, http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Silver_King.jpg, http://en.wikipedia.org/wiki/
File:AE_and_Vega.jpg
- p. 13 "Portret van Nietzsche" door Edvard Munch, bron:
http://teachers. hen rico. k12 .va. us/godwin/hoen _I/ artins ight1/
art1projects/Painting%201nTheStyleOf/student%20examples/
Nietzsche-Munch.jpg
- p. 17. http://de.wikipedia.org/wiki/Fiugverkehr
- p. 18. http://home.kpn.nl/frans.gordijn/vvwaalhaven_charlois.
html
- p. 19. http://home.kpn.nl/frans.gordijn/vvwaalhaven_charlois.
html
- p. 20. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/
Klm-poster-1919.j pg, http://www.j uson line.nl/fokker/fokkerf8.
jpg
- p. 21. Airports: A century offlight, 2004, Hugh Pearman,

-148-

London, UK
- p. 22. Airports: A century offlight, 2004, Hugh Pearman,
London, UK
- p. 23. Eigen werk
- p. 2S. http :/ /en.wikipedia.org/wiki/Wright_brothers, http:/ I
home.kpn.nl/frans.gordijn/vvwaalhaven_charlois.html
- p. 27. Dirk Roosenburg, 200S, Dorine van Hoogstraten,
Uitgeverij 010, Rotterdam, Nederland, http:/ /historiek.net/
images/stories/klm/klm-poster-SO.jpg, www.ryanair.com
- p. 29. http://de.wikipedia.org/wiki/Airport_Weeze, http://
de.wikipedia.org/wiki/Concorde, http://nl.wikipedia .org/wiki/
KLM, http://en.wikipedia.org/wiki/Star_AIIiance, http://www.
boeing.com
- p. 31. Wright, 200S, Bruce Brooks Pfeiffer, Taschen Verlag,
Köln, Duitsland
- p. 33. http :/ /home.kpn.nl/frans.gordijn/vvwaalhaven_charlois.
html, Dirk Roosenburg, 200S, Dorine van Hoogstraten, Uitgeverij
010, Rotterdam, Nederland
- p. 3S. http:/ /www.pilootworden .nl/noflash/page/6284/
Geschiedenis%20KLM%20Fiight%20Academy, http://home.kpn.
nl/frans.gordijn/vvwaalhaven_charlois.html
- p. 37. Airports: A century offlight, 2004, Hugh Pearman,
London, UK
- p. 39. Dirk Roosenburg, 200S, Dorine van Hoogstraten,
Uitgeverij 010, Rotterdam, Nederland, http://nl.wikipedia.org/
wi ki/Luchthaven_Schiphol
- p. 41-43. Airports: A century of/light, 2004, Hugh Pearman,
London, UK, Building for air travel: architecture and design
for commercial aviation, John Zukowsky, Koos Bosma, Mark J.
Bouman, David Brodherson, 1996, Prestel Verlag, München,

-149-

Duitsland
- p. 4S. Saarinen, Pierluigi Serraino, 200S, Taschen Verlag, Köln,
Duitsland
- p. 47. http ://www.fosterandpartners.com, http://www.
richardrogers.co.uk
- p. 49. Non-places: introduetion to on anthropology of
supermodernity, 199S, Marc Augé, London, UK, Eigen werk
- p. Sl. http://www.osl.no
- p. S3. Scan van Eindhovens Dagblad uit streekarchief NoordBrabant, verkregen via Jan van den Burg architect
- p. SS. Dirk Roosenburg, 200S, Dorine van Hoogstraten,
Uitgeverij 010, Rotterdam, Nederland
.
- p. S7-S9-61-63-6S. Dirk Roosenburg, 200S, Dorine van
Hoogstraten, Uitgeverij 010, Rotterdam, Nederlandp. 69-69. www.meerhoven.net
Deel Ben C
- Glasecken: Konstruktion, Gestaltung und Beispiele, 200S, Jens
Schneider & Klaus Siegele, Deutsche Verlags-Anstalt, München.
- Aluminium architecture: construction and details, 2001,
Hugues Wilquin, Birkhäuser, Berlin
- Stahlbau Atlas, 1999, Helm ut C. Schulitz, Werner
Sobek en Karl J. Habermann, lnstitut für internationale
Architekturdokumentation, München
- Jellema deel2: Onderbouw, 2004, ir. K. Hofkes e.a.,
Thiememeulenhoff, Utrecht
- Je/Iema deel 3: Draagstructuur, 2004, ir. K. Hofkes e.a.,
Th iememeulenhoff, Utrecht
- Glass canopies, 1997, Maritz Vandenberg, Academy Editions,
London

- Verdiepingsbouw met staal: ontwerpboek voor architecten,
2005, W.H. Verbrug e.a ., Bouwen met staal, Zoetermeer
- (Over)spannend staal: deell basisboek, 2006, W.H. Verburg
e.a., Bouwen met staal, Zoetermeer
- Prototypen : het werk van Cepezed: product, proces,
architectuur, 2007, Piet Vollaard e.a., Uitgeverij 010, Rotterdam
- Dictaten van TU Eindhoven : Uitvoeringstechniek 1,
Uitvoeringstechniek 2 en Constructief Ontwerpen 1
Afbeeldingen
- p. 75. Deel uit "Midzomernachtsdroom" van Edvard Munch :
http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/19th/munch/
munch_voice2 .jpg
- p. 90-91. Schilderijen van Edward Hopper, komen uit: Hopper,
2005, Rolf G. Renner, Taschen Verlag, Köln
- p. 97. http://famgus.se/Vykort/APC-Airlines-SAS.html
- p. 139 Schilderij 'Melancholy' van Edward Munch: http://1.
bp .blogspot.com/_ vdgE KtvH -AU /SbfFzHx3 MAl/AAAAAAAAATI/
omiMEcqVdA8/s400/Melancholy,_1891_Edvard_Munch.jpg

-150-

