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Voor u ligt een eerste versie van het boekwerk ‘Grote gebouwen in Nederland; Een onderzoek naar architectuur, beleving 
en � exibiliteit’. Deze eerste versie is een aanzet tot het het vormen van een mening over grote gebouwen in relatie tot 
hun architectuur, beleving en � exibiliteit. Het onderzoek is zo objectief mogelijk opgezet zodat elke lezer of gebruiker 
van dit boekwerk zijn eigen mening kan vormen met betrekking tot de resultaten van dit onderzoek.

Dit boekwerk is tot stand gekomen onder begeleiding van ir. M. Willems en prof. ir. J. Westra, die wij bij deze willen 
danken voor hun inbreng, vakkennis en begeleiding.
Verder willen wij in het bijzonder prof.dipl.ing.C. Rapp bedanken voor een interessant gesprek over genericiteit. 

Tot slot wensen wij iedereen veel plezier bij het lezen of het gebruiken van dit boekwerk. Tips, suggesties, adviezen 
en ander commentaar is ten alle tijden welkom. Dit kan ons leerproces aanvullen en eventuele latere versies van 
dit boekwerk verbeteren dan wel aanvullen.

namens,

A.E.J.T. van Cruchten
G.L. Korenhof
P.J. de Ruijter
R. Simons

Voorw
oord
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Architectuur wordt dikwijls beoordeeld op de verschijningsvorm. Dit is logisch want dit is het eerste wat je ziet als je een gebouw benaderd. Maar 
architectuur is meer dan een verschijningsvorm alleen. Daarnaast gaat het ook om de leefbaarheid, bruikbaarheid en de beleving van het gebouw. Vooral 
de bruikbaarheid is belangrijk want uiteindelijk worden gebouwen ontworpen voor gebruikers. De bruikbaarheid van gebouwen heeft zich de laatste jaren 
vertaald in de vraag naar � exibele gebouwen om het gebruik te kunnen garanderen. 
Vandaar dat � exibiliteit, architectuur en de beleving van een gebouw centraal staan in dit onderzoek. In deze analyse wordt onderzoek gedaan naar 
grote gebouwen in Nederland waarbij de � exibiliteit in relatie wordt gebracht met de architectonische waarde van het gebouw. 

Onderzoek
Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het Master-3-project, Het Grote Generieke Gebouw (GGG), aan de Technische Universiteit te Eindhoven. 
Het onderzoek zal een aanzet geven tot het vormen van een begincolloquium en dient als fundament voor het verdere afstudeerproces.
Het doel van het onderzoek is het uitvoeren van objectief onderzoek naar grote gebouwen en hun gebruik, uitgesplitst naar de parameters 
� exibiliteit, architectuur en belevingswaarde. 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een kort tijdsbestek, wat er toe geleid heeft dat het onderzoek vooral breed is geworden. Intensiever 
onderzoek kan meer diepgang geven, echter er is hier bewust voor gekozen om het onderzoek zo breed mogelijk te houden ten behoeve van de 
objectiviteit. Elke lezer kan op deze manier een eigen visie vormen over de onderzochte gebouwen. 

Generiek
In de opdrachtformulering is het woord generiek een ongede� nieerd begrip. Om meer vat te krijgen op de betekenis ervan, is een eenduidig 
begrip geformuleerd. Generiek wordt, met betrekking tot gebouwen, in deze analyse opgevat als:

‘Met zo min mogelijk aanpassingen voor zoveel mogelijk doeleinden geschikt’

Het begrip generiek is een modeverschijnsel binnen de architectuur. In de biologie betekent het woord ‘behorend tot of gerelateerd zijn 
aan een geslacht’. Andere de� nities van het woord zijn: ‘algemeen, niet speci� ek’ en ‘voor alle gevallen geldend’. Een beschrijving met 
betrekking tot gebouwen is tot nu toe nog niet in woordenboeken terug te vinden. 
Flexibele gebouwen bieden de mogelijkheid zich aan te passen aan de behoeftes van de gebruiker. Vandaar dat in dit onderzoek een 
verband gelegd wordt tussen � exibiliteit en genericiteit. Dit houdt niet in dat een � exibel gebouw per de� nitie een generiek gebouw is. 

Analyse
De geanalyseerde gebouwen zijn ingedeeld in een viertal categorieën. Deze categorieën komen voort uit de gebruiksfunctie van 
de onderzochte gebouwen. Ze zijn niet ingedeeld op basis van typologieën. Dit heeft tot de volgende vier categorieën geleid: 
kantoorfuncties, verzamelgebouwen, woonfuncties en tot slot openbare gebouwen. De keuze van de gebouwen is gemaakt op 
basis van de omvang, de architectonische uitstraling en de interesse van de auteurs. 
Sommige gebouwen vallen onder meerdere categorieën. Deze zijn ingedeeld bij de voornaamste categorie. Elke categorie begint 
met een essay, deze geeft een visie op de desbetreffende categorie, de ontwikkeling van het type gebouw in het verleden, de 
betekenis in de samenleving en uiteraard de relatie tot genericiteit. De vier essays zijn geschreven door de vier auteurs. Hierdoor 
is er een verschil in opzet, dit komt echter ook door de verschillende categorieën. Kantoor- en woongebouwen zijn speci� eke 
functies waardoor men op het gebruik ervan kan ingaan. Openbare en verzamelgebouwen bestaan uit een diversiteit aan 
functies, waardoor het lastig is om op alle functies in te gaan. Voorbeelden brengen meer duidelijkheid in het essay. 

Introductie
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In tegenstelling tot de essays zijn alle gebouwen op dezelfde wijze geanalyseerd. Aan de linkerzijde geeft een schets het concept van het gebouw weer. De 
rechterpagina geeft een impressie het gebouw, door middel van 2 foto’s, een plattegrond, een doorsnede schets en een situatietekening. De tekst komt 
voort uit een vragenlijst die als bijlage is toegevoegd. Uit deze vragenlijst is ook een ‘� exibiliteitsmeter’ ontstaan. Deze geeft op basis van criteria uit de 
vragenlijst de � exibiliteit aan. De gebouwen worden zo objectief mogelijk besproken op hun architectuur, de beleving en de � exibiliteit.

Categorieën
De onderzochte gebouwen zijn ingedeeld in de vier genoemde categorieën. Dat levert de volgende onderverdeling op in de analyse.

Kantoorgebouwen zijn dikwijls modulair opgezet om � exibiliteit te garanderen. Vandaar dat er een keuze gemaakt is uit enkele kantoorgebouwen. 
Het Ministerie van VROM door Jan Hoogstad in Den Haag met zijn karakteristieke Atria, de Delftse Poort door Abbe Bonnema in Rotterdam, 
het hoogste kantoorgebouw van Nederland, Castalia door Michael Graves in Den Haag dat zich kenmerkt door de spitse puntdaken en tot slot 
Westraven door Cepezed te Utrecht dat geheel in de stijl van Cepezed gerenoveerd is.

Kantoorgebouwen zijn dikwijls ook verzamelgebouwen. Hierin zijn zij gecombineerd met andere functies, of zijn meerdere bedrijven binnen 
één gebouw gehuisvest. De diverse functies in een gebouw geven al een mate van � exibiliteit aan. Gerenoveerde gebouwen zijn binnen deze 
categorie terugkerende gebouwen. Het bekendste voorbeeld hiervan is De van Nelle Fabriek door Tabros te Rotterdam, waarin diverse kleine 
bedrijven zitten. De Witte Dame door Bert Dirrix te Eindhoven is een ander voorbeeld waarin niet alleen kantoorfuncties zitten maar ook onder 
meer winkels, een bibliotheek en een design academie. In Rotterdam staat het Groot Handelsgebouw door Hugh Maaskant. Hierin zitten een 
diversiteit aan bedrijven. Het laatste verzamelgebouw is ’t Karregat te Eindhoven door Frank van Klingeren. Dit gebouw heeft echter nooit 
gefunctioneerd zoals in het concept bedoeld was.

In tegenstelling tot verzamelgebouwen vormen woongebouwen een aaneenschakeling van dezelfde type woningen. Toch zijn er ook 
wooncomplexen waar meer dynamiek in zit. De vraag is echter of dit type gebouw zich leent om te transformeren tot een andere functie. 
In de categorie van de woongebouwen hebben zijn onder meer de Wozoco’s door MVRDV te Amsterdam geselecteerd, die bekend 
staan om de grote uitkragende volumes. Een ander woongebouw door MVRDV is Parkrand, eveneens in Amsterdam, dat gekenmerkt 
wordt door grote openingen in het bouwblok. Het derde wooncomplex in Amsterdam is La Grande Cour door Meyer en Van Schooten 
architecten, de architekten Cie en Heren 5 architecten. De diverse volumes ontmoeten elkaar op verschillende punten en staan allen 
om een binnenhof. 
Naast deze drie relatief lage wooncomplexen zijn ook twee woontorens geselecteerd. Montevideo door Mecanoo te Rotterdam, het 
hoogste woongebouw van Nederland, en het Strijkijzer door AAA architecten in Den Haag, dat ingesloten is door een drietal wegen 
en daardoor zijn typische driehoekige grondvorm krijgt. 

De laatste categorieën gebouwen hebben een openbare functie. Een openbaar gebouw huisvest dikwijls een speci� eke functie. 
Het grote aanbod aan openbare gebouwen zorgt ervoor dat dit in dit onderzoek de grootste categorie is. De eerste vier openbare 
gebouwen vallen onder de functie bibliotheek. Bibliotheken worden dikwijls met speci� ek functie ontworpen en vormen een 
uitdaging voor de architect om er iets bijzonders van te maken. De onderzochte gebouwen zijn de Openbare bibliotheek van 
Amsterdam en Maastricht door Jo Coenen, de Universiteitsbibliotheek door Wiel Arets te Utrecht en de Universiteitsbibliotheek 
van Delft door Mecanoo. De vijfde bibliotheek is gecombineerd met een stadhuis. Dit is het Stadhuis/bibliotheekcomplex door 
Richard Meier & Partners in Den Haag. 
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Het Faculteitsgebouw Economie en Management in Utrecht door Mecanoo en het Scheepvaart en Transportcollege door Neutelings Riedijk te Rotterdam 
vormen de twee onderwijsgebouwen in de analyse. 
De laatste drie gebouwen hebben allen een andere functie. Het Bonnefanten museum te Maastricht door Aldo Rossi, de Beurs van Berlage te Amsterdam 
door Hendrik Petrus Berlage en tot slot het Jaarbeursgebouw te Utrecht door De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs. Deze laatste is 
geselecteerd vanwege zijn enorme omvang. 

Bijlagen
De bijlagen zijn als apart rapport opgenomen. Deze bijlage is de basis geweest voor de aanwezige teksten over de verschillende gebouwen. De 
bijlage bestaat uit een verzameling van vragenlijsten verdeelt in twee categorieën. 
Het eerste deel van de vragenlijsten bestaat uit vragen betreffende de � exibiliteit. Om deze vragen te beantwoorden is getracht een schaalverdeling 
te maken waarin deze per gebouw ingedeeld kan worden. Deze vragen leiden uiteindelijk naar een samenvattende � exibiliteitscore uitgezet op een 
scorebalk. Het is hierbij van belang dat deze score vanuit ons onderzoek is ontstaan en vanuit de inzichten van de auteurs. Dit haalt niet weg dat 
de lezer hier een eigen visie aan kan geven.
De � exibiliteit scorebalk ziet er als volgt uit

    Flexibel

    Niet Flexibel

De balk is verdeeld in 10 gelijke vakken en hoe verder de balk groen kleur hoe meer � exibel een gebouw is. Deze scorebalk is op elk blad 
te vinden naast de algemene informatie van het gebouw.
Het tweede deel van de vragenlijsten bestaat uit een aantal vragen waarbij het vooral gaat om de beleving en de architectonische 
uitstraling van het onderzochte gebouw. Deze vragen zijn voor de auteurs van belang geweest om een indruk te krijgen van de sfeer 
binnen grote gebouwen. 

Conclusie 
Tijdens het opstellen van dit onderzoek is getracht een zo objectief mogelijk onderzoek neer te leggen. Het bijzondere aan dit rapport 
is het weglaten van een samenvattende conclusie. Het doel hiervan is het openlaten van een uitgesproken mening voor de lezer 
van het rapport. De auteurs zullen elk hun eigen conclusies hieruit trekken en dit in hun verdere afstudeertraject gebruiken als 
voorstudie. 

Introductie
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KANTOORGEBOUWEN
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Een kantoorgebouw is een gebouw waarin één of meer bedrijven hun kantoor hebben ondergebracht. Veel kantoren zijn 
karakterloze gebouwen, maar er zijn tegenwoordig ook prestigieuze kantoren. Kantoren zijn ontstaan vanwege de toenemende 
administratieve werkzaamheden binnen een bedrijf. Om verschillende organisatorische en logistieke redenen was het voor een 
bedrijf beter om één groot gebouw te bouwen.
In dit essay wat onderdeel uitmaakt van een studie naar grote generieke gebouwen zal ik een beeld proberen te schetsen 
van de huidige kantoorgebouwen en hun ‘genericiteit’. Hiernaast zal ik het beeld en  het gebruik van kantoorgebouwen 
omschrijven.
In de gebouwde omgeving hebben we de verschijningsvorm van kantoorgebouwen in de loop der tijd nogal zien veranderen. 
Wat vroeger slechts de huisvesting was van een bedrijf wat zich uitte in grote grijze betonkolossen aan de randen van de 
stad, is het nu zo dat een kantoorgebouw niet alleen meer een huisvesting is maar tevens een visitekaartje van het bedrijf. 
Dit is een van de redenen waarom de architectonische ontwikkeling van de eens zo grijze kolossen uitgegroeid is tot 
architectonische meesterwerken van immenshoge kostprijzen op toplocaties in de binnenstad. 
Het nadeel van dit fenomeen is het volgende. Wanneer het slechter gaat met de economie zal dit zich uiten in leegstand 
van dergelijke gebouwen. We kennen allemaal nog wel de periode van een aantal jaren geleden toen het zo was dat 
nieuwe kantoorcomplexen voor langere periode leeg kwamen te staan. Op dat moment wordt een kantoorgebouw 
slechts een lastenpost voor de eigenaar. Een ‘tijdelijke’ functiewisseling van een kantoorgebouw kan hiervoor een 
uitkomst bieden. 
Om meer over functiewisseling te kunnen vertellen is het belangrijk om te beseffen wat voor eigenschappen een 
kantoor eigenlijk heeft. Een vereiste aan een kantoor is de vrije indeelbaarheid van plattegronden. In veel kantoren is 
dit als hoofdonderdeel in het ontwerp meegenomen. De vrije indeelbaarheid moet ervoor zorgen dat veranderingen 
binnen het gebouw mogelijk blijven. Dit vanwege de blijvend veranderende bedrijfsvoering van een bedrijf. Dit 
uit zich in een overzichtelijke draagstructuur binnen een gebouw met grote overspanningen en relatief weinig 
draagconstructie binnen de plattegrond. 
Verder is het pas de laatste jaren een trend aan het worden om een gebouw meer naar de gebruikers te 
ontwerpen. Een kantoorgebouw is niet langer een stapeling van saaie plattegronden met lange gangen en veel 
repetitie. Kantoren zijn de laatste jaren niet alleen meer kantoor maar herbergen steeds meer nevenfuncties 
als � tnessruimten, kinderdagverblijven, bedrijfsrestaurant, vergadercentra en tal van andere ‘luxe’ functies 
waarbij mensen meer gefocust raken op ontspanning. De achterliggende gedachte hiervan is een betere 
arbeidsprestatie wanneer de werknemer de mogelijkheid heeft om de stress weg te werken. Kort gezegd 
wordt het steeds belangrijker dat de werknemer een tweede thuisgevoel krijgt op de werkvloer. 
Het nieuwe ‘visitekaartje’ van gebouwen uit zich in steeds groter ogende gebouwen want, in praktijk linkt men 
het de ervaring  ‘groot’  vaak  aan machtig, rijk en invloedrijk. Vooral de entree van moderne kantoorgebouwen 
moet een blijvende herinnering achterlaten bij een bezoeker van het gebouw. Gebouwen zijn dus verandert 
in billboards of iconen van een bedrijf. Goede voorbeelden van deze trend zijn bijvoorbeeld Wetraven, 

Essay kantoorgebouw
en



15

Ministerie van VROM en het gemeentehuis in Den Haag. 
De functiewisseling van kantoorgebouwen heeft in de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. Veel leegstaande 
kantoorgebouwen zijn omgebouwd tot woning. De woningmarkt voor starters is nog altijd te krap waardoor starters maar al te 
graag willen wonen in een appartementje in een omgebouwd kantoorgebouw op toplocatie in de binnenstad. Ik denk dat dit 
fenomeen zich in de loop der jaren verder zal ontwikkelen. 
De praktijk wijst dus uit dat kantoorgebouwen zich gemakkelijk laten wisselen van functie door hun eenvoudige opbouw. Er 
is vaak sprake van een stabiele kern met hierin de stijgpunten en sanitaire ruimten. Rondom deze kern is er vaak een grote 
open ruimte. Voorbeelden van projecten die functiewisseling ondergaan hebben zijn: het Belastingkantoor in Delft, Churchill 
torens in Rijswijk en het Bilitongebouw in Den Haag. 
Wat echter niet vergeten mag worden is de functiewisseling naar kantoren toe. Deze wisseling is vaak lastig omdat de 
eerdergenoemde eisen aan een kantoorgebouw vooral berusten op een vrij indeelbare plattegrond. Gebouwen met andere 
functies hebben vaak een draagstructuur die zich niet leent voor functiewisseling. Er lijkt dus een fenomeen op te treden 
waarbij slechts een kant op kan worden getransformeerd. 
Samengevat komt het erop neer dat kantoorgebouwen wel degelijk generieke potentie hebben. De aanpassingen van 
de gebouwen zijn � nancieel haalbaar. De praktijk heeft uitgewezen dat er in het verleden voorbeeldprojecten geweest 
zijn waarbij kantoorgebouwen hun ‘genericiteit’ bewezen hebben.

Patrick de Ruijter
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VROM
Den Haag

Gebouw : Ministerie van Vrom
Architect : Jan Hoogstad
Functie : Ministerie
Bouwjaar : 1993
Bruto vloeroppervlak : 99.000 m2
Locatie: Rijnstraat 8, Spuikwartier, Den Haag

Kantoorgebouw
en
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Architectuur 
Het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu is 
opgebouwd uit een centrale vleugel met loodrecht aan beide zijden vijf korte 
vleugels. Tussen deze vleugels zijn de acht, 22 meter brede, grote glazen 
atria gesitueerd. Deze atria zijn nodig vanwege de hoge geluidsbelasting 
van het gebouw. Ook geven ze een ruimtelijk gevoel en dragen ze bij 
aan de klimaatbeheersing van het gebouw. De hoofdstructuur van het 
gebouw is afgeleid uit de organisatiestructuur van het ministerie met vijf 
hoofdafdelingen. De hoofdstijgpunten van het 16 lagen tellende gebouw 
zijn daardoor ook symmetrisch verspreid door het gebouw. 
Een van de opdrachten aan de architect is geweest om het gebouw deel 
uit te laten maken van een belangrijke wandelroute naar het centraal 
station. Deze opdracht heeft de architect wel heel letterlijk genomen 
omdat voetgangers, � etsers en trams door het gebouw heen gaan. De 
ambtenaren konden zelf aangeven wat ze belangrijk vonden voor hun 
nieuwe werkplek. Ze hadden behoefte aan veel licht, groen en ramen die 
je zelf kunt openen. 
Hoogstad ontwierp een gebouw met een plattegrond als een dubbele kam. 
De kernen geven de constructie stabiliteit, terwijl de verbindingsgangen 
tussen de beuken gedragen worden door stalen kolommen en liggers. 
Deze zijn zichtbaar als een soort blauwe spinnen die vanaf de zestiende 
etage hun poten omlaag laten hangen.

Beleving 
Het gebouw kent een hoofdentree die een enorme hoeveelheid ruimte 
inneemt waardoor de afmeting van het gebouw al snel zichtbaar wordt. 
Grote kolommen, grote overspanningen en hoge plafonds geven de 
aankomst in het gebouw het gevoel in een groot gebouw te zijn. 
De atria in het gebouw zijn één grote plantentuin met voornamelijk 
subtropische en mediterrane soorten. Planten ook, die zelf weer bijdragen 
aan de klimaatbeheersing binnen de serres. Dat doen ook de transparante 
schuifdaken die binnen één minuut automatisch open en dicht gaan. Boven 
op de hoogste bouwlaag - de zestiende verdieping - zijn ook nog eens vier 
daktuinen aangelegd volgens de wensen van de medewerkers. Binnen de 
atria zijn op de 3e, 8e en 11e verdieping loopbruggen aangebracht, deze 
doorbreken het gevoel van enorme hoogte.

Flexibiliteit
Het gebouw kent grote � exibiliteit in de afmeting van de kantoorruimten 
in de vijf vleugels. De vleugels van het gebouw zijn zo opgebouwd dat er 
weinig ingrepen nodig zijn om de kantoorvleugel te transformeren, binnen 
het gebouw is dit ook meerdere malen terug te zien. Dit kan doordat de 
scheidingswanden binnen het gebouw niet dragend zijn, om de 1,20 meter 
is verder een toevoer van installaties aangebracht 
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Delftse poort
Rotterdam

Gebouw : Delftse Poort
Architect : Abe Bonnema
Functie : Kantoorfuncties
Bouwjaar : 1992
Bruto vloeroppervlak : 106.000 m2
Locatie: Stationsplein, Centrum, Rotterdam

Kantoorgebouw
en
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Architectuur
Op een terrein van 95 bij 95 meter naast het Centraal Station is 
een van de grootste en hoogste kantoorgebouwen van Nederland 
gerealiseerd. Het kantoorgebouw Delftse Poort heeft twee torens van 
respectievelijk 151 en 93 meter en een vloeroppervlakte van 106.000 
vierkante meter. 
De twee kantoortorens staan aan weerszijden van het op 4 meter 
diepte gelegen metrotracé. Tussen en onder deze toren bevindt zich 
een basis van vier lagen met daarin algemene functies als de 18 meter 
hoge entreehal en een bedrijfsrestaurant. De parkeerplaatsen voor 
1.200 auto’s bevinden zich op laag 2 en 3 en ondergronds. De torens 
ontlenen stabiliteit uit de in het werk gestorte betonnen liftkern en de 
met zwarte granieten platen beklede “steunberen”. De gevels bestaan 
uit dragende betonelementen, afgewerkt met spiegelend glas. 

Beleving
Door de donkere ramen en de rechthoekige torens is de delftse poort 
een zeer strak afgewerkt gebouw, waarbij zelfs de installaties in het 
gebouw zijn verwerkt (in plaats van bovenop) en alleen een rooster op 
grote hoogte verraadt dat ze aanwezig zijn. De entreehal straalt luxe 
en ruimte uit. De ruimte doet erg groots aan, door de hoogte van de 
ruimte en de glanzende afwerking van vrijwel alle bouwdelen. 

Flexibiliteit
Door de kolomvrije overspanning van ruim 14 meter maakt dit gebouw 
de indeling zeer � exibel.  Uitbreiding is verder wel lastig door de 
volgebouwde omgeving en de hoogte van de torens die optoppen 
moeilijker maakt.
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Castalia
Den Haag

Gebouw : Castalia
Architect : Michael Graves
Functie : Kantoorfuncties
Bouwjaar : 1998
Bruto vloeroppervlak : 96.000 m2
Locatie: Stationsplein, Parnassusplein 5, De Resident, Den Haag

Kantoorgebouw
en
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Architectuur
Castalia is onderdeel van kantoorgebouw ‘de Resident’. Op deze 
plek stond decennialang de eenzame kantoorkolos Transitorium. De 
architect Graves wilde dit monotone rechthoekige beeld doorbreken. 
Daarom is dit gebouw volledig gestript en de constructie hergebruikt.
Hij is op het idee van Castalia gekomen, door goed te kijken naar de 
Hollandse binnensteden. Gemixt met zijn Amerikaanse achtergrond, 
heeft dit geresulteerd in dit buitenproportionele grachtenpand. 
Het gebouw heeft 21 verdiepingen en is 104 meter hoog. De puntdaken 
ook wel “de puntmutsen” of “haagse tieten” genoemd, zijn beide 
35 meter hoog en hebben enkel een decoratieve functie; de daken 
herbergen geen kantoorruimtes. De twee puntdaken doen vermoeden 
dat Castalia uit twee panden bestaat, dit is echter schijn. Beide torens 
zijn met elkaar verbonden door een smalle verticale blauwe constructie 
die afsteekt tegen de rode muren van de kantoortoren.

Beleving
Graves heeft zelf het interieur ontworpen van de ontvangstruimte 
op de vierde en vijfde. Het oude Transitorium is nog zichtbaar in het 
nieuwe Castalia, vooral bij de entree. Die is verassend bescheiden: 
een statige metrogang uit de negentiende eeuw, die leidt naar een 
betrekkelijk kleine hal met roltrappen. Het centrale gedeelte van 
het gebouw bevindt zich op de vierde verdieping. Hier is Castalia 
verbonden met het ernaast gelegen Helicon . Het gebouw kent 
verschillende belevingsvormen. Vooral de 5e en 11e verdieping zijn 
hierbij de extremen. De aankleding van het gebouw grenst haast aan 
kitsch. Door de schaalverdeling van de gevel en de twee puntdaken 
lijkt het gebouw op twee kleinschalige huisjes. De grote ramen zijn 
bewust in 4 vlakken verdeeld en overspannen meerdere verdiepingen 
om dit gevoel te versterken.
Het interieur zorgt voor een knus gevoel waardoor de gebruiker geen 
relatie legt met het grote gebouw waarbinnen hij zich bevindt. 

Flexibiliteit
Binnen het gebouw is de draagstructuur van het oude Transitorium 
nog zichtbaar, deze draagconstructie bestaat uit stalen kolommen 
met betonnen vloeren. Tussen de kolommen zijn eenvoudige 
scheidingswanden aangebracht.  Deze scheidingswanden zijn 
eenvoudig aan te passen wat voor � exibiliteit zorgt op het gebied van 
plattegrondsindeling. Doordat de omgeving van het gebouw inmiddels 
ook vol staat gebouwd, is uitbreiding uitgesloten. 
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Westraven
utrecht

Gebouw: Kantoor Westraven
Architect : Cepezed
Functie : Kantoorfuncties
Bouwjaar : 2007
Bruto vloeroppervlak : 53.000 m2
Locatie: Grif� oenlaan 2, Utrecht

Kantoorgebouw
en
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Architectuur
Het kantoorensemble Westraven is een complexe en grootschalige 
combinatie van oud- en nieuwbouw voor diverse diensten van 
Rijkswaterstaat. De bestaande hoogbouw van begin zeventiger 
jaren is geheel gerenoveerd en heringedeeld. Vides in de vloeren en 
grotendeels glazen gevels geven een forse impuls aan de ruimtelijke 
beleving van deze toren, die in de oorspronkelijke architectuur beperkt 
was. Vides, atria, serres en binnentuinen geven ook de transparante 
en langgerekte nieuwbouw langs het naastgelegen Amsterdam-
Rijnkanaal een ongekende ruimtelijkheid. Veel aandacht is besteed 
aan een perfecte balans tussen een lage energieconsumptie en een 
optimaal werkklimaat. Hiertoe zijn onder meer thermisch actieve 
vloeren gebruikt. De serres fungeren tevens als klimaatbuffers 
en de kunstverlichting past zich automatisch aan aan de kleur en 
intensiteit van het aanwezige daglicht. Revolutionair is de innovatieve 
tweedehuidfaçade van open geweven, te� on gecoat glasvezeldoek.

Beleving.  
Het gebouw heeft een ongekende uitstraling van kwaliteit en grootsheid. 
Dit beeld wordt versterkt als je dichterbij komt. 
Dit beeld komt gedeeltelijk ook door de ligging, er liggen namelijk 
geen andere gebouwen omheen waardoor het gebouw sterker uit zijn 
omgeving springt.

Flexibiliteit 
De kantoorvloeren zijn vrij indeelbaar, door de skeletstructuur van de 
draagconstructie, met een vaste kern. De indeling is vrij met een vaste 
maat van 1.20 meter.
Het gebouw kent vanuit zijn eenvoudige opbouw een hoog 
� exibiliteitsgehalte. 
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Jonge startende ondernemers zitten dikwijls verlegen om betaalbare ruimtes, om op deze manier een bedrijf van de grond te krijgen. 
Oude leegstaande panden in de binnenstad zijn hiervoor oplossingen, maar zijn dikwijls slecht bereikbaar en zijn doorgaans 
prijzig. In de laatste jaren ziet men hierin een verandering optreden. Grote gebouwen worden gebouwd met het doel een aantal 
kleine bedrijven te huisvesten, die gezamenlijk gebruik kunnen maken van algemene functies. Denk hierbij aan kantines, toiletten 
en andere gangbare gemeenschappelijke functies. Dit heeft als voordeel dat men met meerdere bedrijven op één locatie is 
gehuisvest, en zo de bouwkosten laag gehouden kunnen worden. We spreken dan ook van bedrijfsverzamelgebouwen. Aan 
de hand van de onderzochte gebouwen zal een beeld worden geschept hoe bedrijfsverzamelgebouwen zich manifesteren. 

Bedrijfsverzamelgebouwen zijn niet speci� ek van de laatste jaren. In Rotterdam staat het Groothandelsgebouw dat uit 
begin jaren vijftig stamt. Het is ontworpen door architect Maaskant. Groothandelaar Frits Pots kwam met het idee één groot 
gebouw neer te zetten voor meerdere bedrijven. Dit had als voordeel dat er slechts één bouwvergunning aangevraagd 
hoefde te worden waardoor het sneller gerealiseerd kon worden dan diverse kleine gebouwen. Het grote gebouw, dat 
log overkomt, krijgt zijn leef- en bruikbaarheid uit de drie binnenhoven.  In de loop der tijd zijn er diverse verbouwingen 
geweest waardoor karakteristieke elementen zijn verdwenen. Zowel optisch, maar ook in het gebruik. Begin 21e eeuw 
is het gebouw geheel gerenoveerd door architectenbureau J. van der Stigt. Het oude concept en gebruik kwamen weer 
centraal te staan. 
Het gebouw biedt tot op heden onderdak aan voornamelijk kantoren en dienstverlenende bedrijven.

Het Groothandelsgebouw in Rotterdam is een van de voorbeelden waarin vanaf het begin nagedacht is over het 
gebruik door meerdere individuen. Het kreeg echter weinig navolging. Begin jaren zeventig werd door Frank van 
Klingeren ‘t Karregat, in Eindhoven ontworpen. Het concept was een open gebouw waarin diverse partijen hun 
eigen onafgesloten ruimte kregen. Hierin zouden maatschappelijke functies verrijzen zoals een school. Daarnaast 
zouden er winkels worden gerealiseerd. Al snel bleek dit concept niet te werken omdat men te veel hinder had 
van elkaar. Hierop is het gebouw verbouwd en zijn afgesloten ruimtes gecreëerd. Van het beoogde concept is nu 
niks meer over. Het gebouw verkeert in slechte staat en vormt geen uitnodigend gebouw. 

Een tweede soort gebouw dat we tegenkomen bij verzamelgebouwen zijn oude fabrieken. Dit type gebouw 
laat de laatste jaren zien geschikt te zijn om herbestemd en gerenoveerd te worden. Het bekendste voorbeeld 
is de Van Nellefabriek te Rotterdam uit 1926. Het gebouw is ontworpen door J.A. Brinkman en L.C. van der 
Vlugt. De toenmalige kof� e-, thee- en tabakfabriek is eind jaren negentig verbouwd en doet nu dienst als 
ontwerpfabriek. Diverse bedrijven vinden hun onderkomen in dit gebouw. De kleinst mogelijk ruimte die te 
huur is een unit van 40m2. Er zijn echter ook units van 800m2 te krijgen. Dit zorgt ervoor dat er voor elk 
bedrijf een gepaste ruimte is. 

Essay verzam
elgebouw

en
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Eind jaren twintig werd in Eindhoven de Witte Dame gebouwd in opdracht van Philips. Eind jaren tachtig kwam het gebouw leeg 
te staan. Philips wilde het gebouw aanvankelijk slopen maar kreeg geen toestemming doordat kunstenaars het gebouw wilden 
behouden. Hierop werd de architect Bert Dirrix gevraagd een ontwerp te maken voor herbestemming. Er kwamen diverse 
functies in het gebouw zoals de Design Academy, openbare bibliotheek en Philips Design. Daarnaast zitten er op de begane 
grond diverse winkels.
Van de vier genoemde gebouwen voldoet alleen ’t Karregat niet. Wellicht dat dit te maken heeft met de opzet van het gebouw 
en de diversiteit aan functies die aanvankelijk gepland waren. Het gebouw heeft een vierkant gridstructuur van 7x7 meter. 
Grote paraplu-achtige constructies dragen het dak. Doordat het gebouw alleen via deze punten daglicht binnen krijgt, is er 
een groot te kort aan daglicht. Daarnaast lenen de verschillende functies zich niet om in één grote ruimte te verblijven maar, 
het plaatsen van de binnenwanden heeft een afbreuk gedaan aan het concept van het gebouw. 
Toch zou men het ’t  Karregat kunnen vergelijken met een overdekte markt, zoals de Ramblas in Barcelona. Het grote 
verschil is echter dat de Ramblas maar een soort functie wordt vertegenwoordigd waardoor hier het concept wel tot zijn 
recht komt. 
Het Groot Handelsgebouw,  De Van Nellefabriek en De Witte Dame hebben alle drie dezelfde soort structuur. Zij hebben 
een kolomconstructie die open ruimtes mogelijk maakt. Tevens hebben zij grote glazen gevels waar voldoende daglicht 
naar binnenvalt. Door de kolomstructuur is het echter ook mogelijk kleinere ruimtes te creëren binnen de kolommen. 
Dat maakt dit soort gebouwen � exibel. Daarnaast hebben zij centrale stijgpunten en sanitaire voorzieningen.
Naast de besproken bedrijfsverzamelgebouwen kan men nog andere soorten verzamelgebouwen vinden. La Grande 
Cour te Amsterdam (dat wordt besproken bij de categorie woningen) is in zekere zin een vorm van verzamelgebouwen. 
Hier zijn diverse woonblokken samengevoegd tot één groot wooncomplex. Omdat het hier alleen om woningen 
gaat, spreekt men zelden van een verzamelgebouw. Deze vorm van wooncomplexen is ook nog niet zo heel oud. 
Voorgaande wooncomplexen bestonden uit een aaneenschakeling van dezelfde woonruimtes.
Brede scholen zijn een voorbeeld van verzamelgebouwen bij uitstek. Diverse scholen onder één dak die 
gecombineerd worden met andere functies, zoals kinderdagverblijven. Zo wordt al snel duidelijk dat er veel meer 
soorten verzamelgebouwen zijn dan in deze analyse is onderzocht. Men kan nog denken aan sportcomplexen 
en winkelcentra.

Wat de gebouwen in de analyse echter kenmerkt zijn de hoge mate van � exibiliteit waardoor zij uitermate 
geschikt zijn voor zowel kleine als grote bedrijven. Met kleine ingrepen kunnen de ruimtes gebruikt worden voor 
andere doeleinden of andere gebruikers. Hiermee komen we terug bij de betekenis van het woord generiek 
zoals beschreven in de inleiding van deze analyse. De later genoemde voorbeelden hebben dikwijls een 
speci� eke functie waardoor deze zich niet lenen om eenvoudig getransformeerd te worden zodat zij bruikbaar 
zouden kunnen zijn voor andere gebruikers.

Antoine van Cruchten
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Van Nelle
Rotterdam

Gebouw : De van Nelle fabriek
Architect : Tabros
Functie : Bedrijfsverzamelgebouw
Bouwjaar : 1931
Bruto vloeroppervlak : 60.000 m2
Locatie: Van Nelleweg 1, Spaanse Polder, Rotterdam

Verzam
elgebouw

en
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Architectuur
De Van Nellefabriek bestaat uit een aantal gebouwdelen die met 
elkaar zijn verbonden door loopbruggen. Het centraal gelegen gebouw 
voor de tabaksfabriek (8 lagen) heeft een lengte van 220 meter. Op 
het dak van dit gedeelte staat een ronde glazen tearoom. Naast de 
tabaksfabriek liggen de kof� efabriek (5 lagen) en de theefabriek 
(3 lagen). In verband met het beperken van de constructiehoogte 
en optimaliseren van daglichttoetreding is er gekozen voor een 
paddestoelvloer.  Bij de entree is een kantoorgebouw gerealiseerd dat 
opvalt door zijn gebogen vorm. 
De Huidige functie is bedoeld voor bedrijven die zich bezighouden met 
communicatie en design. Om de fabrieken geschikt te maken voor 
gebruik van kantoorunits is er gekozen voor het inbouwpakket, het 
principe van een glazen doos in een glazen doos.

Beleving 
Er is nagestreefd om de transparantie van het gebouw te behouden. 
Voor de nieuwe transparante wanden is er een speciaal aluminiumpro� el 
ontwikkeld door Claessens Erdmann.
Het centrale punt van het gehele complex bevindt zich op de 2e en 3e 
etage van de Kof� efabriek. Hier bevinden zich de centrale balie, een 
leestafel van 30 meter, kioskachtige elementen en vergaderruimten, 
die te gebruiken zijn door de huurders maar ook door derden. In 
samenwerking met meubelleveranciers zijn de verdiepingen ingericht 
met meubilair van verschillende bekende ontwerpers. Ook voelt de van 
Nellefabriek nog steeds industrieel aan. Het blijft een fabrieksterrein, 
maar door de gevelafwerking (wit met glas) krijgt het wel een serene 
en moderne sfeer. 

Flexibiliteit 
Er is tijdens de renovatie een indeling gemaakt met bedrijfsunits van 
verschillende afmetingen. Deze units moeten aan moderne eisen 
voldoen (ventilatie, isolatie) hierdoor is het niet gemakkelijk om deze 
units aan te passen. De hoofdstructuur van het gebouw leent zich wel 
voor aanpassing door de regelmatige kolommenstructuur. Door de 
aanpassingen is het gebouw nu veel minder � exibel dan het origineel, 
dit zie je veel bij oude fabrieksgebouwen, het pakhuis De Zwijger in 
Amsterdam is nu ook totaal niet meer � exibel.
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Witte Dame
Eindhoven

Gebouw : De witte dame
Architect : Bert Dirrix
Functie : Bedrijfsverzamelgebouw
Bouwjaar : 1926
Bruto vloeroppervlak : 37.000 m2
Locatie: Emmasingel, Centrum, Eindhoven

Verzam
elgebouw

en
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Architectuur 
Eind jaren twintig werd de Witte Dame gebouwd in opdracht van Philips. De 
architect was Dirk Rozenburg die een fabrieksgebouw ontwierp volgens de 
geldende regels van de Nieuwe Zakelijkheid. Philips gebruikte het gebouw 
voor de productie van gloeilampen. Het gebouw was oorspronkelijk niet 
wit. Die kleur kreeg het pas in 1953. Begin jaren 80 kwam het gebouw 
leeg te staan. De productiefaciliteiten werden verplaatst naar andere 
Philips locaties in binnen- en buitenland.
Eind jaren 80 vraagt Philips een sloopvergunning aan. Dit is voor een 
groep kunstenaars en kunstminnaars aanleiding in het geweer te komen. 
Zij willen het prominente gebouw voor Eindhoven behouden en maken 
een reddingsplan waarop de gemeente weigert de sloopvergunning te 
verstrekken. Omdat nu een herbestemming gevonden dient te worden 
nodigt Philips partijen uit te komen met een herontwikkelingsplan en 
een aannemelijk bod op het complex. Ontwikkelingscombinatie de Witte 
Dame komt met een plan waarbij gezocht wordt naar een combinatie 
van bewoners die allen iets doen met design, informatie, technologie 
en/of cultuur. Zo komen de huidige vaste bewoners van het gebouw tot 
elkaar: Design Academy Eindhoven, Philips Corporate Design, Openbare 
Bibliotheek Eindhoven en Mu Art Foundation.
Bert Dirrix wordt gevraagd als architect en hij ontwikkelt een concept 
waarbij alle bewoners/ huurders een plek in het gebouw krijgen. 
Daarvoor wordt het gebouw niet verticaal opgedeeld maar horizontaal. 
In het hart van het gebouw wordt een gedeelte gecreëerd dat de werktitel 
“Middenmotief” krijgt en dat moet zorgen voor interactie tussen bewoners 
onderling en bewoners en publiek. Bert Dirrix koos voor simpele materialen 
geïnspireerd op de industrie: beton, gegalvaniseerd staal, glas en Western 
red cedar. Het bestaande gebouw wordt grotendeels gesloopt, alleen de 
betonstructuur blijft staan. De nieuwbouw is echter geen totale exterieur 
verandering maar meer een facelift.
De Binnenruimtes zijn groot en bieden vrije doorkijk ononderbroken 
door muren, gangen en bouwkundige afscheidingen. Kolommen, 
ventilatiebuizen en kabels liggen bewust open. Dit biedt de bewoners de 
mogelijkheid om de ruimte naar behoefte en believen in te richten.

Beleving 
Het gebouw in zijn huidige vorm heeft nog steeds een industriële 
uitstraling. Door bestaande details uit het gebouw te bewaren is er een 
gebouw ontstaan met een eigen karakter. 

Flexibiliteit 
Door de kolomvrije overspanning maakt dit gebouw de indeling zeer 
� exibel.  Uitbreiding is verder wel lastig door de volgebouwde omgeving.
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Groothandel
Rotterdam

Gebouw : Het groothandelsgebouw
Architect : Hugh Aart Maaskant
Functie : Bedrijfsverzamelgebouw
Bouwjaar : 1953
Bruto vloeroppervlak : 128.000 m2
Locatie: Stationsplein, Centrum, Rotterdam

Verzam
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Achitectuur 
Het Groothandelsgebouw is een bedrijfsverzamelgebouw gericht op 
groothandelsbedrijven, die hier hun kantoren en showrooms konden 
vestigen. De bedrijven konden pro� teren van gemeenschappelijke 
voorzieningen als een bedrijfsrestaurant en een expeditiestraat. Aan de 
buitenkant is  de omvang van de individuele bedrijven niet af te lezen. 
Binnen de duidelijk zichtbare betonnen skeletstructuur is gevarieerd 
met de invulling van ramen en kozijnen. In de kern van het gebouw zijn 
3 grote patio’s opgenomen om binnen het gehele complex voldoende 
daglicht te krijgen. De trapportalen zijn aan de buitenzijde geplaatst en 
onderbreken het ritme van kantoorgevels. Bijzonder is dat de huurders 
op drie niveaus via de drie binnenhoven met (vracht)auto’s bereikbaar 
zijn: zowel kelder, begane grond als eerste etage zijn voorzien van 
expeditiestraten, die dwars door het gebouw heen lopen. 

Beleving
Op het dak is een dakterras, waar de werknemers in hun pauze van 
het panorama op Rotterdam kunnen genieten. Op dit dakterras heerst 
een enorme rust, ditzelfde geldt voor de balkons in de patio’s. Aan de 
zijde van het stationsplein is op het dak een bioscoopzaal gebouwd. 
Tijdens de pauze in de voorstelling kon het scherm worden opgehaald 
en kregen de bezoekers een uitzicht op de stad geboden. Inmiddels 
doet de bioscoop dienst als congreszaal. Het gebouw is gigantisch 
van afmetingen: 220 meter lang, 85 meter breed en 43 meter hoog. 
Ondanks deze grote afmetingen heeft de gebruiker niet direct de 
ervaring binnen een groot gebouw te zijn.

Flexibiliteit
Dit gebouw is ontworpen met het idee een bepaalde � exibiliteit in de 
afmetingen van de bedrijfsunits te hebben. Het is niet verwonderlijk 
dat dit dezer dagen nog steeds aanwezig is en bijzonder goed lijkt 
te werken. Door de clustering van het gebouw om de patio’s heen 
komt overal binnen het gebouw voldoende daglicht binnen, wat de 
� exibiliteit ten goede komt.
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Karregat
Eindhoven

Gebouw : ‘t Karregat
Architect : Frank van Klingeren
Functie : Bedrijfsverzamelgebouw
Bouwjaar : 1973
Bruto vloeroppervlak : 40.000 m2
Locatie: Urkhovenseweg, Tongelre, Eindhoven

Verzam
elgebouw
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Architectuur
De gemeente Eindhoven experimenteerde in 1970 bij het 
uitbreidingsplan Herzenbroeken met zeggenschap van de bewoners 
over de woonomgeving en het zelf behartigen van gemeenschappelijke 
belangen. Zo ook bij de ontwikkeling van het wijkcentrum. De bedoeling 
was om winkels onder één dak samen te brengen met sociaal-culturele, 
gezondheids- en onderwijsvoorzieningen. Het lag voor de hand om 
een dergelijke opdracht te verstrekken aan Frank van Klingeren.
Zijn � loso� e was dat waar mensen zo nauw bij elkaar betrokken zijn 
dat er sprake is van hinder, er vanzelf een verstandhouding ontstaat. 
Deze kan uitlopen in vriendschap of vijandschap, met alle varianten 
ertussen. De manier om dit te bereiken: verwijder de muren en 
vermeng de functies. Gevolg: de scholen in ‘t Karregat stonden in 
open verbinding met de overige voorzieningen.
Al snel bleek de door Van Klingeren bedoelde hinder vooral 
geluidsoverlast te zijn in het open scholenlandschap. 

Beleving 
Na de realisatie van ‘t Karregat ontstonden er al snel problemen met 
betrekking tot het concept van school zonder muren. Het was voor de 
docenten onduidelijk welke onderwijsmethodiek zij moesten toepassen 
en er ontbrak deugdelijk lesmateriaal. Ook fysieke omstandigheden 
bleken een probleem, zo was het er stof� g, droog en lawaaiig.
In 1974 en 1978 is ‘t Karregat verbouwd wat leidde tot het einde van 
het open schoollandschap. Na de verbouwingen was het gebouw 
opgedeeld in aparte ruimtes en is het een gesloten geheel geworden. 
Aan het eind van de jaren tachtig komt het voortbestaan van ‘t Karregat 
in gevaar. De supermarkt wil meer vloeroppervlakte, dit kan niet 
geboden worden, omdat ‘t Karregat op dat moment niet kon uitbreiden. 
Een andere bedreiging voor ‘t Karregat is, de vraag op of er nog wel 
evenementen in ‘t Karregat moeten worden georganiseerd.
1990 heeft de gemeente Eindhoven besloten het wijk- / winkelcentrum 
ingrijpend te veranderen. 
Anno 2003 is ‘t Karregat gesplitst in twee delen, een gedeelte met 
voorzieningen (detailhandel, horeca en bibliotheek) en een gedeelte 
met basisscholen en een vrijetijdsaccommodatie.

Flexibiliteit
Het gebouw het Karregat heeft zeker � exibiliteit. Een van de 
grootste problemen van het gebouw is de geringe mate van de 
daglichttoetreding binnen het gebouw. Hierdoor wordt functiewisseling 
een onwaarschijnlijke verschijning. 
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De gebouwde omgeving bestaat omdat de mens zich onder andere wil beschermen tegen natuurinvloeden. Ons lichaam werkt optimaal in bepaalde om-
standigheden en om zo goed mogelijk te overleven moeten we ons lichaam in de meest ideale omstandigheden brengen. Kortom: we hebben beschut-
ting nodig, een plek om comfortabel te verblijven. 
Woningen zijn dan ook de oudste gebouwen in de geschiedenis van de mens. Toen de primitieve mens beschutting zocht trok hij de grotten in en 
maakte hiervan zijn verblijfplaats. De holbewoner tekende zijn verhalen en gebeurtenissen op de wanden en zodoende vertelde de grot het verhaal 
van de bewoner. Dit was de eerste stap om van de verblijfsplaats een ‘thuis’ te maken.
De mens wil van zijn woning een ‘thuis’ maken. Een plek waar hij thuishoort en zo zal de woning voor de ene persoon niet geschikt zijn voor de an-
dere persoon. Ieder mens is namelijk uniek en heeft eigen wensen en smaak om comfortabel te leven. Dit is in de huidige woningbouw ook te zien. 
Iedereen heeft een eigen gevoel bij het ‘wonen’ en de vele verschillende en gevarieerde inrichtingen, gordijnen en kleuren in woningen laten de 
diversiteit van de mens zien. Hierdoor heeft de woning een bijzondere plaats in de samenleving. Een woning is een privé stukje architectuur met 
een eigen gevoelswaarde en daarbij behorende emoties.  

Een woning is anders dan een woongebouw. Een woongebouw is namelijk een verzameling van woningen en is vaak onpersoonlijk. Je zou 
kunnen stellen dat een woongebouw de drager van verschillende woningen is. Net zoals de straat dit op een grotere schaal is. Alleen is in een 
woongebouw de diversiteit van de bewoner vaak moeilijk af te lezen. De mensen hebben naast hun woning vaak geen ruimte om zich te uiten. 
Het is pas als je de woningen binnen dit gebouw betreedt dat de diversiteit zich toont. Maar waarom zijn de woongebouwen dan toch ontstaan 
als ze vaak zo onpersoonlijk zijn?
 
Het ontstaan van deze woongebouwen heeft te maken met een gebrek aan ruimte. Woongebouwen bestaan al enige tijd maar met de op-
komst van de industriële revolutie zijn deze gebouwen enorm toegenomen. Tussen 1750 en 1900 wilden steeds meer arbeiders dicht bij de 
fabrieken wonen, maar hoe meer arbeiders er waren, hoe verder andere arbeiders van de fabriek geraakten. Het vervoer was slecht en de 
behoefte groot en daarom heeft men arbeiderscomplexen gebouwd. Door deze arbeiderscomplexen konden de arbeiders goedkoop en 
dicht bij de fabriek wonen. Het ruimtegebrek werd opgelost door meervoudig ruimtegebruik. Nu konden veel arbeiders op hetzelfde stukje 
land wonen en toch zijn eigen woning hebben.
Toch waren woongebouwen in het begin van de twintigste geen echte thuisplaats voor de bewoners. De woongebouwen waren vooral 
gericht op het huisvesten van mensen en niet op creëren van een thuis. De gebouwen moesten vooral functioneel goed werken. Met 
het opkomend modernisme werd deze gedachte nog verder doorgevoerd. De samenleving werd omgezet in meetbare cijfers en de 
functionele architectuur kwam tot een hoogtepunt. De samenleving werd teruggebracht tot een controleerbaar gemiddelde. 
Vanwege het functionalisme zijn de woongebouwen van afgelopen eeuw vaak niet gericht op de uitstraling maar meer op de ideale 
maat voor de gemiddelde mens. De gebouwen moesten goedkoop zijn (vanwege de economie) en goed werken. Woongebouwen 
waren dan ook niet divers te noemen en waren zeer onpersoonlijk. Toch nam de vraag naar meer woongebouwen toe. Steden 
werden namelijk groter en steeds meer mensen wilden in de stad wonen.
Sinds de jaren ‘60 gingen de architecten zich afzetten van dit pure functionalisme. (postmodernisme) Men wilde de mensheid (en 
architectuur) weer laten bloeien en de diversiteit van de mens laten zien. Woongebouwen moesten meer worden dan het huis-
vesten van mensen. Het moest een persoonlijk stukje grond worden waarmee de mens zich kon identi� ceren. Het thuis van de 
mensen werd van steeds groter belang en hier hoorde expressie en diversiteit bij.
Deze expressie van diversiteit zien we in de hedendaagse architectuur ook terug. Er is geen duidelijke theorie over hoe men 
moet bouwen (wat tijdens het modernisme wel aanwezig was)
Er is veel diversiteit in de hedendaagse architectuur en we praten steeds meer over gevoelens bij het gebouw dan over het 
echte gebruik. Je woont niet meer in een gebouw, maar je leeft in een omgeving vol rust en vrijheid. Je werkt niet in een kan-
toor, maar je bent in een ontspannen werksfeer. In de huidige woongebouwen is deze trend ook waar te nemen. Het wonen 
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wordt een beleving en het woongebouw is hier het ideale landschap voor.

Deze trend is ook te zien in de woongebouwen die in deze analyse te vinden zijn. Zo is ieder woongebouw verschillend gebouwd en heeft het een 
duidelijke eigen identiteit. Het strijkijzer wil het gevoel van tijdelijkheid oproepen door een hotelachtige uitstraling te maken, de wozoco’s willen groots-
heid creëren door onwerkelijke overspanningen, parkrand wil een connectie aangaan met het naastliggende park, Montevideo geeft een Rotterdams 
havengevoel met een unieke locatie aan het water en La Grande Cour is ontworpen rondom de zichtlijnen van de Amsterdamse grachten en het IJ. 
Deze gebouwen worden gepromoot met kreten als ‘dressed for living’, ‘genieten van rust’ en ‘uniek wonen in het Strijkijzer’.  

De echte beleving van een hedendaags woongebouw is zeer divers is en zal per persoon verschillend zijn. Een woongebouw bestaat nog steeds 
uit een aantal gezamenlijke ruimtes (ontsluiting) en een aantal private ruimtes (woning). De gezamenlijke ruimtes worden door alle mensen 
gebruikt en zijn daarom vaak alleen functioneel ingericht. De ligging van de woning aan deze gezamenlijke ruimtes zal bepalend zijn voor de 
beleving van het gebouw. Als je iedere dag heen en weer moet door de eindeloze gang voordat je bij je woning bent dan krijg je veel mee van 
het gebouw an sich. Maar als je eigen woning zich aan het begin van de gang bevindt, dan ben je direct binnen en zul je het gebouw zelf minder 
beleven. Zo ontstaat er een verschil tussen mensen qua beleving van het gebouw. Voor de ene bewoner is de buitenkant vooral geldend als 
men het over beleving heeft en voor de andere bewoner is de lange tocht naar zijn voordeur meer bepalend. 

Stel nou dat het woongebouw na een tijdje niet meer voldoet aan de huidige eisen van de samenleving, wat kunnen we dan met dit gebouw? 
Kortom: hoe generiek is een woongebouw? 
In een woongebouw vindt een centrale ontsluiting (portiek, galerij, hofje o.i.d.) die de verschillende capsules (woningen) ontsluit. Deze 
capsules kunnen vaak gemakkelijk omgebouwd worden tot een kantoorfunctie, aangezien iedere capsule afzonderlijk daglicht ontvangt en 
aangesloten is op de routing van het gebouw. Maar door de opzet van een woongebouw kun je er eigenlijk nooit een grote open ruimte van 
maken. De woningen onderling zullen namelijk gescheiden zijn door dikke wanden (vanwege geluidsoverlast) die vaak deel zijn van de 
constructie en alleen via sloop verwijderd kunnen worden. De capsulestructuur is dus moeilijk los te laten wat een woongebouw over het 
algemeen niet erg generiek maakt. Er zijn altijd veel handelingen nodig om meer met het gebouw te doen dan waar het voor ontworpen 
is. En omdat men in de huidige tijd vaak het gevoel van het woongebouw wil bepalen en zodoende een emotie oproepen is het lastig 
om deze emotie los te laten en het gebouw een andere functie toe te kennen. Bij de verkoop van appartementen voor het Montevideo 
gebruikt mijn bijvoorbeeld de slogan: ‘Dressed for Living’

De vraag is of een woongebouw wel generiek moet zijn. Komt er wel een tijd dat het gebouw niet meer voldoet aan de huidige eisen 
van de samenleving? Natuurlijk zijn er technische eisen en comforteisen die in orde moeten zijn, maar als we deze eisen even buiten 
beschouwing laten dan blijven woongebouwen een leeg omhulsel voor het echte gebruik, namelijk de woning. Bewoners willen hun 
eigen thuis hebben en zullen dit niet iedere maand of zelfs ieder jaar willen veranderen. Het is dus eigenlijk niet nodig om echte gen-
erieke woongebouwen te hebben. Mensen willen in de stad blijven wonen en willen zich thuis voelen. Dit wonen is zeer persoonlijk 
en een woning zelf dient wel voor deze aanpassing geschikt te zijn als de bewoners of de wensen veranderen. Dit betekent dat de 
woning zelf een platform moet bieden voor uiting van de persoonlijkheid van de bewoner. Kortom een niet strikt gede� nieerde plat-
tegrond die zonder al te veel moeite veranderbaar is. Het woongebouw als zodanig zal hierbij niet hoeven te veranderen. Het blijft 
namelijk een woongebouw en dit is alles wat het hoeft te zijn.

Roel Simons
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WOZOCO’S
Amsterdam

Gebouw : Wooncomplex Wozoco’s
Architect : MVRDV
Functie : Woongebouw
Bouwjaar : 1997
Bruto vloeroppervlak : 10.000 m2
Locatie: Ookmeerweg, Osdorp, Amsterdam
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Architectuur
De Wozoco’s bestaan uit 100 aanleunwoningen Deze aanleunwoningen 
voor 55 plussers zijn ondergebracht in een rechthoekig  � atgebouw, 
waarvan 13 in vijf blokken hangend aan een schijf van negen lagen. 
De vijf blokken kragen tot 11 meter uit. 
De draagconstructie van de schijf met 89 woningen bestaat uit in het 
werk gestort beton. De 13 woningen hangen met een stalen constructie 
aan de woningscheidende wanden van de � at. 
De vijf uitkragende woonblokken hebben een horizontale houten 
gevelbekleding. Opvallend zijn verder de balkons die van een hekwerk 
zijn voorzien met polycarbonaat beplating in de kleuren paars, groen, 
oranje en geel. 

Beleving 
Het gebouw is slechts aan de buitenkant als groot te ervaren. Wanneer 
men binnen het gebouw stapt is er weinig groots aan het gebouw 
te beleven. De krappe galerijen en smalle entreegebieden zorgen 
voor een bedrukkend gevoel bij de gebruiker.  De grote overstekken 
voelen onwerkelijk aan, waardoor men zich klein gaat voelen. Deze 
overstekken domineren het gebouw en lijken hun dimensies niet aan 
te kunnen.

Flexibiliteit 
Door een vaste kolommenstructuur en een ‘hokjesindeling’ is het 
gebouw weinig � exibel. De hokjes zijn onderling namelijk gescheiden 
door dikke woningscheidende wanden. Ook de uitkragingen geven een 
vaste indeling. Hierdoor is de plattegrond lastig opnieuw in te delen.
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Parkrand
Amsterdam

Gebouw : Wooncomplex Parkrand
Architect : MVRDV
Functie : Woongebouw
Bouwjaar : 2007
Bruto vloeroppervlak : 35.300 m2
Locatie: Dr. H. Colijnstraat, Geuzenveld, Amsterdam
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Architectuur
Het complex staat evenwijdig aan de rand van het Eendrachtspark, op 
een locatie waar voorheen drie haakvormige woningblokken stonden. 
(Met de kwali� catie architectonisch icoon, lijkt ook de situering en de 
sloop van 174 woningen te worden gerechtvaardigd) Parkrand is een 
groot gebouw geworden 135 meter lang, 34 meter hoog, 223 woningen. 
Volgens het stedenbouwkundige plan uit 1998 dient het gebouw de 
relatie tussen Buurt 9 en het Eendrachtspark te verbeteren. Parkrand 
bestaat uit een plint met daarop vijf torens, respectievelijk V,W,X,Y & Z 
welke aan de bovenkant met elkaar verbonden zijn. 

Beleving 
MVRDV beschrijft Parkrand als een landhuis. Het complex heeft één 
voordeur, gelegen aan de Dr. Colijnstraat, en een achterdeur, direct 
gelegen aan het park. Een semi-openbare hal met de postbussen 
en een huismeester, geeft toegang tot het privé-gedeelte, de ‘gang’ 
van waaruit de verschillende appartemententorens zijn te bereiken. 
De woningen, tussen de 87 en 132m2 groot, zijn licht door de 
verdiepingshoge ramen en deuren, én hebben een buitenruimte in de 
vorm van een groot balkon – tegenwoordig toch tamelijk uitzonderlijk. 
Andere woningentypen bevinden zich in het bruggedeelte (10e en 11e 
verdieping). De zichtbare constructie zorgt voor een extra dimensie in 
deze woningen.
In het complex bevinden zich drie zogenaamde buitenkamers. Richard 
Hutten richtte een kinderkamer in, een woonkamer en een eetkamer. 
Het zijn ruimten voor de bewoners om te verpozen, tussen het privé 
van de woning en het openbare van het park.
De associatie met huiselijkheid wordt versterkt door de materialisatie. 
Aan de straat- en parkzijde zijn de gevels bekleed met donkere prefab 
betonelementen, de private ruimten worden begrensd door gevels van 
wit geglazuurde bakstenen. Met glad gebakken en ‘mislukt’ gebakken 
stenen is een patroon op deze gevels aangebracht, dat net als bij 
reliëfbehang, alleen goed zichtbaar is bij een bepaalde lichtinval. 

Flexibiliteit 
Het gebouw heeft in zijn torens afgezien van de stabiele kernen vrij 
indeelbare plattegronden. Omdat de oppervlakten van de plattegronden 
niet enorm groot is en er voldoende daglicht binnen kan treden zou 
dit gebouw geschikt voor functiewisseling. Het gebouw staat vrij 
van andere gebouwen en leent zich daardoor goed voor eventuele 
horizontale uitbreiding. 
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Grande Cour
Amsterdam

Gebouw : Wooncomplex La Grande Cour
Architect : Meyer en Van Schooten, de architekten Cie, Heren 5 architecten
Functie : Woongebouw
Bouwjaar : 2007
Bruto vloeroppervlak : 46.817 m2
Locatie: Westerdoksdijk, Westerdokseiland, Amsterdam
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Architectuur
Het voormalige rangeerterrein op het Westerdokseiland heeft plaats gemaakt 
voor een modern stedelijk landschap met een hoge bebouwingsdichtheid 
en een combinatie aan functies.  Het complex is het resultaat van een 
samenwerking van een drietal architecten. Meyer en Van Schooten tekende 
voor de stedenbouwkundige opzet van La Grande Cour en voerde de supervisie. 
Er is gebruik gemaakt van de maximale hoogte aan de dijkzijde. Om het 
overvolle programma kwijt te kunnen, is aan elk van de drie binnenhoven een 
woontoren toegevoegd, die uit het complex oprijst en over de straatwanden 
heen knikt. Door het materiaalgebruik en de afwisseling van verticale volumes 
sluit de nieuwbouw aan bij de compact bebouwde binnenstad met smalle 
bakstenen herenhuizen, en door de afmetingen bij de industriële relicten en 
werkgebouwen op de westelijke eilanden. De bebouwing krijgt hierdoor als 
het ware twee gezichten. La Grande Cour heeft bij de eerste aanblik een 
eenduidig uiterlijk doordat rondom dezelfde donkere baksteen is gebruikt. De 
verschillende gezichten worden vooral bepaald door de geleding van gevels 
en de indeling van de ramen met de verschillend gekleurde kozijnen. Het 
complex heeft aan de oostzijde een doorlopende gevelwand met inpandige 
loggia’s waardoor het oogt als een robuust, gesloten bouwblok dat zich kan 
meten met de weidsheid van het IJ. Aangezien het gebouw de footprint volgt 
van het rangeerterrein, is deze gevel licht geknikt.
De westelijke gevel kijkt uit over Westerdok met zijn woonboten en de op een 
steenworp afstand gelegen Prinsengracht. Hier zijn houten balkons aan de 
gevel bevestigd met metalen trekstangen die refereren aan het havenkarakter. 
Deze zijde heeft een meer verticale geleding die deels is te danken aan de 
raamindeling, maar evenzeer wordt bepaald door de afwisseling in de hoogte. 
De zeven verdiepingen tellende gevelwand wordt op twee plaatsen onderbroken 
door lagere delen met slechts drie verdiepingen, die de beschouwer een kijkje 
bieden in het interieur van het complex.

Beleving 
Om het gebouw meer belevingswaarde te geven is er gekozen om binnen 
het gebouw diverse binnenhoven aan te brengen. Vanuit de hoven worden 
de woningen door verschillende trappenhuizen en galerijen ontsloten. Het 
woningaanbod varieert van sociale huur, vrije huur en koopwoningen tot enkele 
penthouses in een mix die van te voren door de gemeente is opgelegd. Bijna 
alle woningen hebben toegang tot een buitenruimte, hetzij in de vorm van een 
eigen balkon, inpandige loggia of dakterras of op een van de drie openbaar 
toegankelijke terrassen. Het spel van verticale, horizontale en doorbroken 
bouwdelen die worden afgewisseld met transparant en gemetselde balkons, 
loggia´s en galerijen biedt verrassende zichtlijnen in een stedelijk landschap 
en intieme inkijkjes in de collectieve ruimte

Flexibiliteit 
Doordat de opzet van het complex bedoeld is als woongebouw is de 
draagstructuur leidend binnen het ontwerp. Hierdoor wordt het onmogelijk om 
een groot wooncomplex om te transformeren voor andere functies.  Rondom 
het gebouw is weinig plaats voor extra parkeerplaatsen, dit kan problemen 
opleveren in geval van functiewisseling. 
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Montevideo
Rotterdam

Gebouw : Woontoren Montevideo
Architect : Mecanoo
Functie : Woongebouw
Bouwjaar : 2005
Bruto vloeroppervlak : 57.530 m2
Locatie: Otto Reuchlinweg, Wilhelminapier, Rotterdam
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Architectuur
Op de westpunt van de Wilhelminapier staat het hoogste woongebouw 
van Nederland, Montevideo. De naam van de toren is geïnspireerd 
op de pakhuizen die in dit voormalig havengebied stonden, deze 
werden vernoemd naar verre wereldsteden. De 43 verdiepingen 
hoge toren staat, zoals voorgeschreven door het stedenbouwkundig 
plan van Foster, verschoven naast het door hem ontworpen World 
Port Center. Hierdoor hebben de bewoners zicht op het centrum van 
Rotterdam aan de overkant van de rivier. Het in verschillende kleuren 
baksteen gerealiseerde gebouw bestaat uit een plint met daarop 
aan de oostzijde een toren van 12 verdiepingen en aan de westzijde 
een toren van 43 verdiepingen. In het gebouw zijn 192 woningen 
met 54 verschillende woningtypes ondergebracht. Daarnaast is er in 
de plint kantoorruimte, winkelruimte en horeca. Ramen, balkons en 
loggia’s zijn in een ritmische compositie over het gebouw verdeeld: 
overhoeks, verdiepingshoog, rond, verspringend, openscharend en 
openschuivend. Dit compositorische spel versterkt het beeld van de 
verticale stad. De diagonalen van de staalconstructie van de bovenste 
verdiepingen ontwaar je door de ramen heen.
Bijzonder is de hybride draagconstructie. De onderste twee 
verdiepingen hebben een staalskelet, het middelste gedeelte tot 
en met de zevenentwintigste verdieping bestaat uit een in het werk 
gestorte betonconstructie en de bovenste lagen worden gedragen 
een staalconstructie. Er is gekozen voor deze constructie om op de 
bovenste verdiepingen van de toren de bewoners een woning met een 
vrij indeelbare plattegrond aan te bieden. 

Beleving 
De hoge, ruime entrees van Montevideo hebben dan iets van de 
sfeer van een hotellobby, waar je als reiziger arriveert, dit heeft te 
maken met het feit dat de doorsnede van Montevideo ontworpen is als 
oceaanstomer met verschillende verdiepingshoogten, verschillende 
prijsklassen en restaurants, kantoren en gastenverblijven.

Flexibiliteit 
Alleen de delen waarbinnen het staalskelet is toegepast  zijn vrij 
indeelbaar, dit is met opzet tijdens het ontwerp zo gedaan. Het grootste 
deel van Montevideo is daarom multifunctioneel inzetbaar. 
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Strijkijzer
Den Haag

Gebouw : Het strijkijzer
Architect : AAA architecten
Functie : Woontoren met studentenwoningen
Bouwjaar : 2007
Bruto vloeroppervlak : 30.450 m2
Locatie : Rijswijkseplein, Den Haag
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Architectuur
Het strijkijzer kent een bijzonder klein kaveloppervlakte waarop een 
hoge toren is geplaatst. De eerste dertig verdiepingen zijn bestemd voor 
de studio’s. Daarboven bevinden zich de appartementen.  Lawaai en 
stankoverlast van het drukke verkeer maken het onmogelijk de woningen 
van private buitenruimte te voorzien. Een gedeeltelijke oplossing voor 
dit probleem wordt geboden in de vorm van twee gezamenlijke serres. 
De vorm van de plattegronden is ingegeven door de driehoekige 
kavelvorm. De toegangen tot de appartementen en de studio’s zijn 
ondergebracht in de afgeronde hoeken van de toren en bevinden zich 
aan de drukke Rijswijkseweg. 
De onderste verdiepingen werden gemaakt van ter plaatse gestort beton 
en de bovenliggende bouwlagen zijn volledig in prefab beton uitgevoerd. 
De bouwsnelheid lag hierdoor op twee verdiepingen per week.
Het wonen in Het Strijkijzer heeft, in samenhang met de doelgroep 
waarvoor het ontworpen is, een tijdelijk karakter. Wonen doet hier 
dan ook denken aan een verblijf in een hotel. Het uitzicht vanuit de 
meeste vertrekken is in Het Strijkijzer alleen beter dan dat vanuit menig 
hotelkamer. 
Spectaculair is het uitzicht vanuit de gemeenschappelijk entrees per 
verdieping, die zijn ondergebracht in de halfronde hoeken van de toren. 
Vanuit de lift betreed je deze ruimten, waarvan de gevel van vloer tot 
plafond van glazen panelen is voorzien.
Net als in een hotel hebben bewoners van Het Strijkijzer de beschikking 
over verschillende voorzieningen zoals een � tnessruimte, een 
wasserette, een strijkservice en een bandenplakservice.

Beleving 
Een aantal delen van de toren zijn ontworpen als publiek toegankelijke 
ruimtes. Zo zal op de begane grond een Grand Café gevestigd worden. 
Een panoramalift ontsluit razendsnel de publieke voorzieningen boven 
in het gebouw. Op de 41ste verdieping, bevindt zich onder andere een 
geconditioneerde buitenomloop met kiosken, een restaurant en een 
panoramaterras
Als men eenmaal in het gebouw is dan voelt het niet meer als een groot 
gebouw aan. Dit komt door de standaardhoogte van de verdiepingen 
en het ontbreken van een doorkijk naar boven. Een typisch gevoel van 
een woontoren.

Flexibiliteit
De dragende wanden van het gebouw zorgen ervoor dat het gebouw 
een duidelijke indeling krijgt, door deze ‘vaste’ verdeling zal het lastig zijn 
om andere functies in het gebouw te plaatsen. Verder moet aangemerkt 
worden dat de omgeving van het gebouw zicht niet leent voor een 
openbare functie vanwege het parkeerprobleem. 
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Onder openbare gebouwen vallen zeer veel verschillende gebouwen. De Nederlandse Art & Architecture Thesaurus beschrijft 
het als volgt:  “Openbare gebouwen zijn, gebouwen of groepen gebouwen die de zetel zijn van (al of niet toebehorend aan) 
publiekrechtelijke lichamen.”
Dit maakt extra duidelijk hoe niet speci� ek gede� nieerd deze groep gebouwen is. Over het algemeen kunnen we er verder 
van zeggen dat het gebouwen zijn met een speciale functie, welke voor iedereen toegankelijk dienen te zijn. Hierdoor is de 
toegankelijkheid een belangrijk punt in de realisatie van dit soort gebouwen. Veelal is er relatief veel geld om deze gebouwen 
te realiseren, en is de beleving van het gebouw een belangrijk element waar veel aandacht aan wordt besteed. Doordat er 
veel aandacht wordt besteed aan de beleving van het gebouw, zijn het meestal bijzondere gebouwen welke ruim van opzet 
zijn en daardoor een prettige ambiance vormen om te verblijven. De gebouwen verschillen sterk van elkaar door de sterk 
variërende functies die erin opgenomen zijn. 

Binnen de gebouwen is er veelal sprake van grote ruimten welke danwel open danwel gesloten in het gebouw zijn 
opgenomen en in verbinding met elkaar staan. Verder valt ook op dat de gebouwen weinig repetitie kennen. Het stadhuis 
van Den Haag vormt hier enigszins een uitzondering omdat hier met name kantoren in zijn gevestigd, welke vrij strikt 
geordend zijn. 

Al in de oudheid waren er openbare gebouwen, zoals tempels. Hierbij waren de eerste bibliotheken aanwezig. 
Op deze plek werden de geestelijken opgeleid. Na deze functionele bibliotheken ontstonden in de Romeinse tijd 
badhuizen waarin bibliotheken waren opgenomen voor de ontspanning. Na deze periode was lezen weer met name 
bedoeld om de leer door te geven, dit had meestal met het geloof te maken, dit gebeurde meestal bij kloosters. 
Met de uitvinding van de drukpers werden boeken algemeen goed en daarmee ook de bibliotheken welke voor de 
normale mensen ook steeds toegankelijker werden. 

De afgelopen paar eeuwen is er naast de verzameldrift van boeken een algehele verzamelcultuur ontstaan. 
Met name de afgelopen 20 jaar is voor elk mogelijk object van enige culturele of historische waarde een eigen 
museum mogelijk. 
Bij de opkomst van de handelseconomie, gestart door de V.O.C. werd het bouwen van beurzen belangrijk. 
Hier kon gehandeld worden in effecten. In het begin gebeurde dit simpelweg op pleinen, maar naarmate de 
handel toenam waren gebouwen nodig. Dit waren gebouwen met een grote open ruimte waar gehandeld 
kon worden, een  goed voorbeeld hiervan is de beurs van Berlage. Naarmate deze economie belangrijker 
werd, moesten bedrijven zich ook beter etaleren. Om hun producten aan de man te brengen werden er 
sinds begin vorige eeuw grote hallen neergezet waarin bedrijven hun product konden presenteren met 
behulp van een kleine stand. 

Essay openbare gebouw
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Over het algemeen is te zien dat de openbare gebouwen na een periode van soberheid steeds uitbundiger worden. Dit is op alle 
vlakken te zien. Waar scholen lange tijd bestonden uit een aantal gestapelde lokalen met een klas met een leraar ervoor, aan 
een lange gang, zijn momenteel steeds meer uitvoeringen te zien. Dit heeft onder andere te maken met de verandering van 
het leersysteem. Wat steeds vrijer wordt en meer eigen inbreng van de student verwacht, maar ook de toegenomen welvaart 
speelt hierin een belangrijke rol. De gebouwen zijn hierdoor naast uitbundiger ook steeds speci� eker geworden. Het gebouw 
wordt steeds meer afgestemd op de wens van de klant die wensen heeft die lang niet altijd voor andere doeleinden geschikt 
zijn. In tegenstelling tot de eenvoudige gangstructuur. 
Ook is de koppeling van functies erg belangrijk geworden. Elk leergebouw heeft wel een eigen bibliotheek, maar ook 
sportcentra en andere ontspanningsruimten worden gemeen goed. Dit is een trend die niet alleen bij leergebouwen, maar 
bij (openbare)gebouwen in het algemeen te zien is. Het gebouw in zijn geheel wordt steeds meer een beleving, en de 
eenvoudige structuur maakt plaats voor spierballen-architectuur. 
Bij bibliotheken is duidelijk te zien hoe speci� ek er momenteel wordt gebouwd. Bij vrijwel alle bibliotheken zien we grote 
open ruimten waar eigenlijk niets kan, behalve boeken neerzetten door gebrek aan daglicht. Wat voor de boeken de ideale 
omgeving is. Er zijn slechts kleine delen in de gebouwen gelegen waar men goed kan werken met daglicht. Vaak zien 
we het atrium hier terugkomen wat direct meewerkt in de belevingswaarde die aan het gebouw wordt gehangen. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat als we gaan kijken naar openbare gebouwen vooral de oudere gebouwen gemakkelijker 
aan te passen zijn voor andere doeleinden. Dit in tegenstelling tot de moderne varianten. Dit is een zwakte van de 
nieuwe gebouwen welke wanneer hun functie sterk veranderd moeten inboeten in hun verschijning. Of zelfs totaal 
onbruikbaar blijken. 

Gabriël Korenhof
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Bibliotheek
Amsterdam

Gebouw : De openbare bibliotheek Amsterdam
Architect : Jo Coenen
Functie :  Stadsbibliotheek
Bouwjaar : 2007
Bruto vloeroppervlak : 30.000 m2
Locatie: Oosterdokseiland, Amsterdam

O
penbare gebouw

en
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Architectuur
Het gebouw heeft een open uitstraling met veel uitzicht op de stad.  
Een grote betonnen luifel springt in het oog. Er is veel aandacht voor 
functie als ontmoetingsplaats, plek om te studeren of spelletjes te 
spelen op internet. Naast het restaurant op de bovenste verdieping 
valt ook elders in een café drinken te halen. Ook is op de bovenste 
verdieping een collegezaal geplaatst waar lezingen gegeven kunnen 
worden. De collectie van de centrale bibliotheek omvat veel materiaal 
dat weinig met boeken te maken heeft zoals cd’s, dvd’s, tijdschriften 
en bladmuziek. In deze bibliotheek is sterk het steeds multifunctioneler 
wordende karakter van de huidige bibliotheek te zien. 

Beleving 
Drie materialen zijn dominant in het exterieur en interieur: natuursteen, 
hout en glas. Ze zijn dusdanig toegepast dat het gebouw een sterke 
a� eesbaarheid van buiten en een goede oriëntatie van binnen heeft. 
Hoogtepunt hierin is de secundaire wand langs het ‘ravijn’ aan 
de westzijde, met de aantrekkelijke houten studieplekken waarin 
bezoekers plaats kunnen nemen. Deze wand neemt het ritme van 
de houten buitengevel mee naar binnen en zorgt voor een spannend 
visueel element. In de wand is onder andere het Herman Broodplein 
ondergebracht.
Binnen is er weinig daglicht dat tot in de ruimtes treedt. De roltrappen 
zijn ruim verlicht met tl-lichtbakken aan de onderkant. Dit licht geeft 
een lichte en open sfeer in de bibliotheek. 
Iedere verdieping is weer anders ingevuld en zorgt voor een diverse 
belevenis van het gebouw als men via de roltrappen naar boven of 
beneden gaat.

Flexibiliteit 
Voor de boeken zijn grote open ruimten opgenomen, hier komt echter 
slechts weinig daglicht waardoor herbestemming lastig is. De enige 
plaatsen waar veel daglicht komen, zijn langs de ramen en het atrium 
waaromheen de werkplekken zijn gesitueerd. 
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Bibliotheek
Maastricht

Gebouw : De openbare bibliotheek Maastricht
Architect : Jo Coenen
Functie :  Stadsbibliotheek
Bouwjaar : 1999
Bruto vloeroppervlak : 13.700 m2
Locatie: Avenue Ceramique 50, Ceramique terrein, Maastricht
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Architectuur
Centraal in de Noordknoop Céramique ligt het Centre Céramique. De 
locatie is op de hoek van de Avenue Céramique met het Plein 1992. 
De achter het gebouw gelegen Biscuit Hal is naar ontwerp van Coenen 
verbouwd voor Het Vervolg Theater en Café Zuid. Het gebouw lijkt van 
buitenaf uit een verzameling van ongelijke rechthoeken te bestaan, 
welke samen worden gebonden door de geknikte kantoorvleugel .
In het interieur komt deze opbouw echter niet zo duidelijk terug. Hier 
vallen met name het langwerpige atrium langs de kantoorwand op en 
het centraler gelegen atrium met daaromheen de werkplekken. De 
verdiepingen zijn zelf steeds verschillend, maar altijd rondom de beide 
atria gebouwd.  

Beleving 
In het Centre Céramique is de Stadshal, de bibliotheek, een leescafé, 
het gemeentearchief, het European Journalism Centre en een 
permanente expositie ondergebracht. De grote vide en glazen puien 
zorgen voor een transparant gebouw.Het gebouw ziet er van buitenaf 
groots uit, is gemaakt van bakstenen en is zeer licht doordat er veel 
glas in is verwerkt.
Dat licht merk je goed als je binnen bent, er valt veel licht naar binnen in 
de ruime hal, wat een prettige sfeer geeft. Verder bestaat het gebouw 
ook uit veel open ruimtes, waarin vaak met (natuurlijk) licht gespeeld 
wordt. 
Als men de trap naar boven neemt dan verandert de beleving van het 
gebouw door de verschillende verdiepingen. Toch blijven de atria en 
de functie van de ruimte steeds constant.

Flexibiliteit 
Door de grote open ruimten lijkt � exibiliteit goed mogelijk. De 
kolommenstructuur laat veel plaats voor een andere plattegrondindeling. 
Dit wordt echter wel bemoeilijkt doordat de ruimten te diep zijn om 
daglicht binnen te krijgen. 
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Bibliotheek
Utrecht

Gebouw : De universiteitsbibliotheek Utrecht
Architect : Wiel Arets
Functie :  Universiteitsbibliotheek
Bouwjaar : 2004
Bruto vloeroppervlak : 36.250 m2
Locatie: Heidelberglaan, Uithof, Utrecht
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Architectuur
Het gebouw bestaat uit twee rechthoekige volumes, een hoge voor de 
bibliotheek zelf en een lage met de parkeergarage. De bibliotheek is 
met een loopbrug verbonden met een bestaand gebouw. Kenmerkend 
voor het exterieur zijn zwarte betonpanelen en glazen puien. Beiden 
zijn voorzien van een rietpatroon naar een foto van Kim Zwarts. 
Het beton van muren en gevels is zwart gekleurd. Zwart helpt naar 
verluidt de concentratie. De duistere gevels maken er allerminst een 
uitnodigend gebouw van. Maar binnen, voorbij de onooglijk kleine 
ingang, opent de ruimte zich, zes verdiepingen hoog en vol licht. 
Trappen leiden in dat hoge atrium naar studieplatforms die in de ruimte 
hangen. Luchtbruggen verbinden de platforms en de twee gesloten 
depots waar vier miljoen boeken liggen opgeslagen. Ondanks de 
grote afmetingen van de ruimten, voelt het gebouw toch intiem, mede 
door de zwarte kleur.

Beleving 
In het interieur hangen boven de publieksruimten de twee depots, door 
Arets “wolken in de lucht” genoemd. Deze worden gedragen door 40 
centimeter dikke en 36 meter lange wanden. 
De vloeren zijn glanzend wit. De balie en de bankjes zijn rood. Maar 
het meest nadrukkelijk aan de bibliotheek is de zonwering op de 
ramen; een gefotoprint patroon van zwarte bladeren, volgens Arets 
zijn het wilgen, maar ze lijken nog het meest op bamboe. Het patroon 
van bladeren en takken is ook overal in het beton gegoten, waardoor 
in het strenge zwart de natuur ruist.
Door de toepassing van veel daglicht en hoge plafonds bij de 
werkplekken krijg je het gevoel in een grote vrije ruimte te zijn. Het is 
een � jne werkplek waar je een gevoel van vrijheid krijgt. De ruimtes 
waar de boeken zijn gesitueerd geven juist een geborgen gevoel, een 
gevoel van stilte en rust wat je vaak in een bibliotheek wenst.

Flexibiliteit 
De ontwerpgedachten zijn gebaseerd op een bibliotheek, hierdoor is 
het gebouw functioneel als bibliotheek maar kan het niet aangepast 
worden voor andere functies. De indeling van het gebouw kent wel 
open vloerdelen waar eventueel kleine functies in geplaatst kunnen 
worden. Maar door de grote diepte kan hier slechts beperkt daglicht 
binnen treden, dit is ideaal voor boeken. Het maakt het echter lastiger 
een andere functie in het gebouw te plaatsen.
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Bibliotheek
Delft

Gebouw : De universiteitsbibliotheek Delft
Architect : Mecanoo
Functie :  Universiteitsbibliotheek
Bouwjaar : 1998
Bruto vloeroppervlak : 15.000 m2
Locatie: Prometheusplein 1, TU-wijk, Delft
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Architectuur
De bibliotheek bestaat uit een uit het maaiveld oplopend volume dat 
bedekt is met gras. In het midden van dit volume staat een 42 meter 
hoge kegel. De twee zijgevels bestaan uit klimaatgevels. 
De bibliotheek is ingedeeld in een aantal ruimten met verschillende 
functies en activiteiten. De centrale hal biedt ruimte om laatste 
nummers van tijdschriften en boeken te raadplegen. Oudere uitgaven 
en verzamelingen worden in de half verzonken lagere verdieping 
opgeslagen en kunnen worden opgevraagd. 
De oostwand van de centrale hal is bedekt met boekenkasten, van 
vloer tot plafond over vier verdiepingen. De noordkant is een muur 
van glas om buitenlicht binnen te laten. De zuidkant is gevuld met 
kantoren. De hoofdingang is aan de westkant.
Door staal op verschillende manieren in de constructie toe te passen 
ontving dit gebouw in 1998 de Nationale Staalprijs. De overige 
materialisering is in te delen in glas, aluminium en hout. Het oplopende 
grasdak kan vrij betreden worden.

Beleving
Om het gebouw binnen te kunnen gaan is het eerst nodig een ietwat 
‘onhandige’ trap te betreden waarvan de aantrede net te groot lijkt te 
zijn voor een stap, en te klein voor twee stappen. Binnengekomen 
in de centrale hal wordt duidelijk wat architect Mecanoo heeft willen 
bereiken. Door de oplopende hoogte en de verplaatsing van kasten 
naar een centrale kasten� at voor de achterwand, ontstaat het idee 
aanwezig te zijn in een enorm gebouw.
Vanuit hier wordt het ook zichtbaar dat de kegel in het midden van het 
gebouw net niet de randen raakt van het schuine dakvlak.
Het grasdak zorgt voor een extra beleving van het gebouw. Studenten 
gebruiken het dak als grasveld en treffen elkaar hier en zitten er in 
pauzes en vrije tijd. Dit zorgt voor veel activiteit rond het gebouw en 
het wordt zodoende een sociale ontmoetingsplaats.

Flexibiliteit 
Door het relatief grote vloeroppervlak en het kleine geveloppervlak valt 
er onvoldoende direct daglicht binnen het gebouw. Mocht het gebouw 
ooit worden hergebruikt dient hier rekening mee gehouden te worden. 
De vaste gebouwdelen zijn aan de buitenwanden geplaatst zodat er 
aan de binnenzijde voldoende vrij indeelbaar oppervlak overblijft. De 
speci� eke vorm van de kegel, de wanden en het plafond maken de 
ruimte speci� ek, waardoor een nieuwe functie lastiger te integreren 
is.
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Stadhuis
Den Haag

Gebouw : Het stadhuis en de openbare bibliotheek Den Haag
Architect : Richard Meier en Partners
Functie :  Stadhuis en bibliotheek
Bouwjaar : 1995
Bruto vloeroppervlak : 131.000 m2
Locatie: Turfmarkt, Centrum, Den Haag
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Architectuur
Het spierwitte stadhuiscomplex, ook wel ‘IJspaleis’genoemd,  telt elf 
verdiepingen. Het heeft twee kantoorvleugels: één aan de Turfmarkt 
en één aan de Kalvermarkt. De vleugels vormen de wanden van een 
groot atrium. In tijde van de oplevering was dit het grootste overdekte 
plein van Europa. In het met glas overdekte atrium zijn diverse publieke 
functies; met een trap naar de trouwzaal, horecagelegenheden en 
enkele commerciële voorzieningen.
In de hoek Kalvermarkt/Spui is de opvallende bibliotheek gevestigd. 
Onder het stadhuis zitten een parkeergarage, een � etsenstalling en 
een grote archiefruimte. Doordat binnen het complex de bibliotheek, 
de raadzaal en horecagelegenheden aanwezig zijn, heeft het Stadhuis 
ook ’s avonds een levendige uitstraling.

Beleving
Bij binnenkomst van het gebouw overweldigd de grootte en sereniteit 
van het atrium. Architect Meier heeft gespeeld met licht en ruimte. Hij 
maakte in de gevel aan de Turfmarktzijde een wat hij noemt: Urban 
Window, ofwel een venster naar de stad. Daarnaast benutte hij het 
typisch Hollandse licht: “De wolken in Den Haag zijn ongeloo� ijk; Het 
daglicht dat door de glazen hemel van het Atrium valt, laat het witte 
gebouw er elke dag anders uitzien”, aldus Meier. Volgens hem is wit 
het symbool van helderheid, zuiverheid en perfectie en zijn het de 
mensen die kleur aan de gebouwen geven. 

Flexibiliteit 
Opvallend aan het stadhuis is dat vrijwel alles in het stadhuis is 
gebaseerd op 45 centimeter en veelvouden daarvan. Dit komt onder 
meer terug in de raampartijen, het hekwerk op de loopbruggen, de 
gevelplaten en de tegels op de vloer.
Doordat het gebouw opgebouwd is uit een kolommenstructuur is de 
� exibiliteit van de kantoorvleugels ook beter. Dit uit zich in een gebouw 
waarbinnen alle kantoren een eigen afmeting hebben die geen enkele 
relatie aan hoeft te gaan met de draagstructuur van het gebouw. Het 
gebouw kan dus naar wens worden aangepast door de grote dimensies 
van de constructie en het atrium.
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Faculteit
Utrecht

Gebouw : De faculteit Economie en Management 
Architect : Mecanoo
Functie :  Schoolfunctie
Bouwjaar : 1995
Bruto vloeroppervlak : 23.500 m2
Locatie: Padualaan 101, Uithof, Utrecht
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Architectuur
De faculteit voor Economie en Management in Utrecht is gesitueerd 
in de zogenoemde Kasbah-zone, een onderdeel van het universiteits-
terrein ‘de Uithof’. De ‘Kasbah’ is een traditionele woonvorm in Noord-
Afrikaanse steden, die zich laat kenmerken door een compacte, 
lage bebouwing met doorgaans prachtig verzorgde patio’s. Naar dit 
voorbeeld omsluit het gebouw drie patio’s en bestaat het uit slechts 
drie verdiepingen. 
Door de leslokalen en kantoren sober uit te voeren, kon het gedeelte 
met de collegezalen ruimer uitgevoerd worden. Aan de voorzijde 
van het complex, aan de Padualaan zijn de gesloten volumes van 
de collegezalen zichtbaar door de glazen gevels van het gebouw. 
Deze volumes zijn alle vier verschillend afgewerkt met respectievelijk 
hout, geverfd beton, metaal en paarse houten panelen. De gevel aan 
de andere zijde, de zuidzijde van het gebouw, is opgebouwd uit een 
glazen pui met daarvoor grijze horizontale lamellen. 

Beleving 
De tegenstellingen tussen grof en � jn, beton en hout, complex en 
eenvoudig zijn in het hele gebouw voelbaar. Het gebouw beoogt meer 
te zijn dan alleen een onderwijsinstelling, door sfeer en � exibiliteit 
centraal te stellen in de gehele opzet. De brede gangen en de 
ongede� nieerde ruimten dragen daaraan bij. 
De drie heel verschillende patio’s vormen het hart van het gebouw en 
bepalen voor een belangrijk deel de sfeer.
Toch voelt het gebouw erg schools en kleinschalig aan. Dit komt door 
de dwingende gangstructuur die bij een schoolgebouw hoort. Pas 
als je op de binnentereinnen loopt krijg je een gevoel van vrijheid en 
openheid.

Flexibiliteit 
Het gebouw is eigenlijk niet � exibel. De vormen geven een speci� eke 
ontwerp en zorgen voor een duidelijke ontsluiting en functieindeling. 
Door de grote collegezalen hangend in de voorzijde van het gebouw 
is deze indeling ook bepaald.
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College
Rotterdam

Gebouw : Het transport en scheepsvaartcollege
Architect : Neutelings Riedijk
Functie :  Schoolfunctie
Bouwjaar : 2005
Bruto vloeroppervlak : 30.000 m2
Locatie: Lloydstraat 300, Lloydkwartier, Rotterdam
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Architectuur
Dit 65 meter hoge onderwijsgebouw heeft een periscoop-achtige vorm. 
In het oogspringend is de uitkragende collegezaal voor 300 personen 
aan de westgevel op de 13/14-de verdieping. Op de begane grond zijn 
onder meer de werkplaatsen en een kantine met uitzicht op de Maas. 
Verder zijn er in het gebouw onder meer een café en een sportschool. 
Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage van twee lagen. 
Voor het verticaal transport in het gebouw zijn 26 roltrappen en 5 liften 
aanwezig. 
De huid van het gebouw bestaat uit een over het hele gebouw 
doorlopend dambordpatroon van grijze en blauwe stalen panelen 
van 3.6 bij 3.8 meter. Het patroon wordt onderbroken voor de twee 
grote vliesgevels van respectievelijk de kantine en de uitkragende 
collegezaal, de zogenaamde brillen. 

Beleving 
In het interieur wordt verwezen naar scheepvaart en transport. De 
deuren van de klaslokalen hebben patrijsvormige ramen. Er is binnen 
veel hout verwerkt. Onder meer inbouwkasten en kluisjes zijn van 
hout, dit interieur is door een scheepsbetimmeringsbedrijf uitgevoerd 
waardoor het uiterlijk zo authentiek mogelijk is. 
Verder voelt het gebouw niet groots aan. Dit komt door schuine 
plafonds en geen hoge ruimtes. Als men echter in de uitkragende 
collegezaal is dan krijgt men wel een groots gevoel. Dit komt door 
de dimensies van de zaal zelf en het indrukwekkende uitzicht op het 
water en de haven.

Flexibiliteit 
Het gebouw heeft een vaste indeling waardoor aanpassingen zeer 
moeilijk zijn. Dit gebouw is ontworpen voor de functie als school. Het 
zal lastig zijn hier een andere functie in te kunnen plaatsen. 
Het gebouw kent een variatie aan plattegronden waardoor dragende 
elementen versprongen staan boven elkaar. Het gebouw kent een 
opdeling in lokalen en verschillende grote ruimten, hierdoor zou het 
gebouw geschikt zijn voor kleinschalige kantoren.
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Bonnefanten
Maastricht

Gebouw : Het Bonnefanten museum
Architect : Aldo Rossi
Functie :  Museum
Bouwjaar : 1995
Bruto vloeroppervlak : 14.000 m2
Locatie: Avenue Ceramique 250, Ceramique terrein, Maastricht
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Architectuur
Dit project is het eerste gerealiseerde project op het Céramique terrein. 
Het Bonnefantenmuseum is een E-vormig gebouw van vier bouwlagen 
en een losstaande, gezichtsbepalende, kogelvormige toren aan de 
Maas. De hoofdentree is aan de Avenue Céramique; langs de rivier is 
de tweede ingang bij het Café Ipanema. Op de begane grond zijn de 
meeste publieksruimten: entreehal, museumwinkel, auditorium, café 
en torenzaal. In de vleugel op de symmetrie-as is er een zes meter 
brede en 35 meter lange houten trap naar de verdiepingen. 
De museumzalen zijn hoger gelegen: oude kunst op de eerste, 
en hedendaagse kunst op de tweede verdieping. Bovenin de 
middenvleugel is een ‘prentenkabinet’. 
Het gebouw is opgetrokken in traditionele materialen als baksteen, 
natuursteen en zink om een skelet van beton en staal. 

Beleving 
Binnen het Bonnefantenmuseum is veelvuldig gebruik gemaakt van 
keruinghout voor de vloeren. De meest natuurlijke factor is echter het 
daglicht: de centrale trap is eigenlijk een overdekte straat, waar men 
zich half buiten waant. Op de tweede verdieping speelt het daglicht 
met de kunstwerken. Bij de rondgang komt de bezoeker afwisselend 
door gangen langs de zuidkant en de noordkant van het centrale 
trappenhuis. Het lichteffect wordt verstrekt door het contrast tussen 
open en gesloten, dat het gebouw beheerst. De voor- en zijgevels 
zijn gesloten; de gevels van de centrale vleugel, die de as van het 
gebouw vormt, zijn open. Dit samenspel van licht en routing wordt 
geaccentueerd door horizontale en verticale doorkijkjes, die van het 
bezoek een ‘promenade architecturale’ maken. 
Het gebouw heeft een robuuste uitstraling, door het welhaast ontbreken 
van ramen.
Door toepassing van hoge plafonds en hoge en brede deuren voelt 
het gebouw zeer groots aan. Terwijl dit aan de buitenkant niet direct 
zichtbaar is.

Flexibiliteit 
Door het geringe daglicht binnen het museum is het moeilijk een 
andere functie in het gebouw te krijgen. De ruimtes lenen zich er 
wel voor. Door de grootte van de ruimtes is er wel plek voor nieuwe 
functies. Het gebouw heeft een open structuur wat � exibiliteit goed 
mogelijk maakt.
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Berlage 
Amsterdam

Gebouw : De beurs van Berlage
Architect : Hendrik Petrus Berlage
Functie :  Evenementengebouw
Bouwjaar : 1903
Locatie: Damrak 277, Centrum, Amsterdam
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Architectuur
In het gebouw waren oorspronkelijk vier beurzen ondergebracht: de 
goederenbeurs, de schippersbeurs, de graanbeurs en de effectenbeurs. 
Het materiaalgebruik bestaat voornamelijk uit baksteen. Enkele elementen 
als lateien en hoekoplossingen zijn uitgevoerd in natuursteen. De 
overspanningen van de grote ruimte van de beurs zijn gerealiseerd met 
stalen vakwerkbogen. De proporties en positie van de wandopeningen zijn 
gebaseerd op een raster van Egyptische driehoeken met de verhouding 5 
staat 8. Het gebouw heeft een moduulmaat van 3,8 meter. 
De vier gevels van de Beurs verschillen naar gelang de functie van de 
achterliggende ruimten en de stedelijke context. De hoofdingang bevond 
zich aan het Beursplein waar de gevel wordt ge� ankeerd door twee 
ongelijke torens: een forse klokkentoren op de hoek met het Damrak, en 
een lagere met tentdak bekroonde toren op de hoek met de Beursstraat. 
De ingang bestaat, naar het voorbeeld van het voormalige stadhuis aan 
de Dam, uit zeven ronde ingangsbogen. De sluitstenen van de bogen 
laten reliëfs zien die de menselijke Arbeid, de Handel en het Verkeer als 
onderwerp hebben. Het reliëf boven de deuren, van de hand van Lambertus 
Zijl, stelt het Paradijs, de Toekomst en de Bedorven Beschaving voor. In 
het gebouw zijn schilderingen van Jan Toorop en gedichten van Albert 
Verwey verwerkt. 
Berlage zocht in zijn ontwerp naar een hecht verband tussen constructie, 
materiaal, decoratie en functie. Tegelijk deed hij afstand van het bouwen 
in neostijlen zoals in de negentiende eeuw gebruikelijk was geworden.
De voormalige graan- en effectenbeurs zijn in de periode van 1988 tot 1992 
naar ontwerp van Zaanen en Spanjer aangepast voor uitvoeringen van 
het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest.

Beleving 
In het ontwerp is een hechte samenhang gezocht tussen constructie, 
materiaalgebruik, functie en decoratie. De kern van het gebouw wordt 
gevormd door de grote zaal van de voormalige goederenbeurs met de 
indrukwekkende ijzeren kapconstructie, boogspanten en consoles. Als 
men het gebouw betreedt dan is de oude sfeer nog goed te proeven door 
gewelfde plafonds en bakstenen afwerking. Het gebouw voelt verder 
complex en gedetailleerd aan.

Flexibiliteit 
De vier grote zalen bieden de � exibiliteit van het gebouw. De zalen hebben 
elk een uniek karakter maar zijn ook met een bepaalde functie gebouwd. 
Door het minimale daglicht in de zalen is het moeilijk in te denken dat er 
andere functies in het gebouw opgenomen zouden kunnen worden.  Er 
bestaat wel een mogelijkheid tot transformatie naar functie waarin daglicht 
minder minder belangrijk is. De draagstructuur is echter zo massief dat 
deze zich moeilijk laat aanpassen. 
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Jaarbeurs
Utrecht

Gebouw : De jaarbeurs
Architect : De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs
Functie :  beursgebouw
Bouwjaar : 1996
Bruto vloeroppervlak : 110.000 m2
Locatie: Croeselaan, Centrum, Utrecht

O
penbare gebouw

en
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Architectuur
Het jaarbeurscomplex bestaat uit een aantal grote hallen (voornamelijk 
rechthoekig). Deze verschillende gebouwen zijn met elkaar verbonden 
door een gangenstelsel. 
De eerste Utrechtse Jaarbeurs werd gehouden in 1917, toen nog in de 
voormalige Fruithal en Korenbeurs op het Vredenburg. In 1921 werd 
de Fruithal vervangen door het eerste vaste jaarbeursgebouw, in 1930 
werd ook de Korenbeurs vervangen door nieuwbouw, in 1932 werd 
een derde gebouw geopend.
In 1956 werd de Julianahal geopend, ontworpen door Gerrit Rietveld 
in samenwerking met Ter Braak, Van den Berg, Van Grunsven en Prey, 
dit was het eerste gebouw op het huidige Jaarbeursterrein. In 1970 
werden de oude Jaarbeursgebouwen op het Vredenburg gesloopt, 
om plaats te maken voor Hoog Catharijne en het Muziekcentrum. 
Van de oude Jaarbeurs aan het Vredenburg resteert alleen nog het 
oude secretariaatsgebouw uit 1961. Dit gebouw, ontworpen door 
architect Piet Elling, is onderdeel geworden van Hoog Catharijne. Met 
de verbouwing van het Stationsgebied gaat dit gebouw waarschijnlijk 
tegen de vlakte.
 Voor de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs zijn vanaf de jaren 1975 
ontwerpen gemaakt voor verbouw en nieuwbouw van de Juliana-, 
Margriet-, Marijke- en Bernhardhal, de Irenehal is uitgebreid, er is 
een luchtbrug en een ontvangsthal gerealiseerd. Het ontwerp voor de 
Prins van Oranjehal is in 1990 gemaakt. Deze hal is in 1992 gebouwd. 
Ingang West is in 1994 ontworpen en in 1996 gebouwd. 

Beleving
Het jaarbeurscomplex oogt voor de voorbijganger als een een aantal 
grote witte weinigzeggende loodsen. Wanneer het complex betreden 
wordt, is de omvang van het project in een opslag duidelijk, grote 
borden zijn nodig om de bewegwijzering binnen het complex helder 
te krijgen. 

Flexibiliteit 
Doordat de loodsen weinig daglicht binnenkrijgen is er van 
functiewisseling geen sprake. De grote hallen zijn voor veel doeleinden 
geschikt, behalve voor doeleinden die daglicht behoeven. 
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Bijlagen

In de bijlagen is de onderbouwing van de teksten en de � exibiliteitsmeters te vinden. Ieder project is geanalyseerd op een 
aantal vragen met betrekking tot architectuur en � exibiliteit. Om tot een vergelijkbare � exibiteitsmeter te komen hebben we 
een puntenverdeling gemaakt voor zes vragen over � exibiliteit. Deze vragen zorgen voor een puntentotaal en zodoende 
hebben we het gemiddelde berekend. Deze puntenverdeling is als volgt opgebouwd:

Vraag 1: In welke mate kunnen binnenwanden veranderen?

dragende binnenwanden (0 punten) - zware scheidingswanden (2 punten) - lichte scheidingswanden door sloop  (4 punten)
lichte demontabele scheidingswanden (6 punten) - verplaatsbare wanden (8 punten) - grote open ruimte (10 punten)

Vraag 2: In welke mate kan het meubilair worden verplaatst of vervangen?
    
Gebouwgebonden meubilair in constructie (0 punten) - vast door extra middel (2 punten) - zwaar meubilair (4 punten)
licht meubilair (6 punten) - verplaatsbaar meubilair (8 punten) - geen meubilair (10 punten) 

Vraag 3: Wat is de plafondhoogte?

2000- mm (0 punten) - 2000-2400 mm (2 punten) - 2400-2900 mm (4 punten) -  2900-3400 mm (6 punten) 
3400-3900 mm (8 punten) - 3900 + (10 punten) 

Vraag 4: Wat is overspanning?

4- m (0 punten) - 4-6 m (2 punten) - 6-7,5 m (4 punten) - 7,5-9 m (6 punten) - 9-11 m (8 punten) 11+ m (10 punten) 

Vraag 5: Wat is de afstand van het midden van de hoofdruimte tot het dichtsbijzijnde raam?

18+ m (0 punten) - 16-18 m (2 punten) - 12-16 m (4 punten) - 8-12 m (6 punten) - 4-8 m (8 punten) - 0-4 m (10 punten)

Vraag 6: Wat voor een soort draagstructuur heeft het gebouw?
         
onbruikbaar (0 punten) - dragende binnenmuren + kern (2 punten) - dragende binnenmuren (4 punten)  
kolommen + kern (6 punten) - Kolommen (8 punten) - dragende gevel (10 punten) 
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Gebouw : Ministerie van Vrom
Architect : Jan Hoogstad
Functie : Ministerie
Bouwjaar : 1993
Bruto vloeroppervlak : 99.000 m2
Locatie: Rijnstraat 8, Spuikwartier, Den Haag
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Gebouw : Delftse Poort
Architect : Abe Bonnema
Functie : Kantoorfuncties
Bouwjaar : 1992
Bruto vloeroppervlak : 106.000 m2
Locatie: Stationsplein, Centrum, Rotterdam
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Gebouw : Castalia
Architect : Michael Graves
Functie : Kantoorfuncties
Bouwjaar : 1998
Bruto vloeroppervlak : 96.000 m2
Locatie: Stationsplein, Parnassusplein 5, De Resident, Den Haag
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Gebouw: Kantoor Westraven
Architect : Cepezed
Functie : Kantoorfuncties
Bouwjaar : 2007
Bruto vloeroppervlak : 53.000 m2
Locatie: Grif� oenlaan 2, Utrecht
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Gebouw : De van Nelle fabriek
Architect : Tabros
Functie : Bedrijfsverzamelgebouw
Bouwjaar : 1931
Bruto vloeroppervlak : 60.000 m2
Locatie: Van Nelleweg 1, Spaanse Polder, Rotterdam
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Gebouw : De witte dame
Architect : Bert Dirrix
Functie : Bedrijfsverzamelgebouw
Bouwjaar : 1926
Bruto vloeroppervlak : 37.000 m2
Locatie: Emmasingel, Centrum, Eindhoven
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Gebouw : Het groothandelsgebouw
Architect : Hugh Aart Maaskant
Functie : Bedrijfsverzamelgebouw
Bouwjaar : 1953
Bruto vloeroppervlak : 128.000 m2
Locatie: Stationsplein, Centrum, Rotterdam
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Gebouw : ‘t Karregat
Architect : Frank van Klingeren
Functie : Bedrijfsverzamelgebouw
Bouwjaar : 1973
Bruto vloeroppervlak : 40.000 m2
Locatie: Urkhovenseweg, Tongelre, Eindhoven
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Gebouw : Wooncomplex Wozoco’s
Architect : MVRDV
Functie : Woongebouw
Bouwjaar : 1997
Bruto vloeroppervlak : 10.000 m2
Locatie: Ookmeerweg, Osdorp, Amsterdam
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Gebouw : Wooncomplex Parkrand
Architect : MVRDV
Functie : Woongebouw
Bouwjaar : 2007
Bruto vloeroppervlak : 35.300 m2
Locatie: Dr. H. Colijnstraat, Geuzenveld, Amsterdam
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Gebouw : Wooncomplex La Grande Cour
Architect : Meyer en Van Schooten, architekten Cie, Heren 5 architecten
Functie : Woongebouw
Bouwjaar : 2007
Bruto vloeroppervlak : 46.817 m2
Locatie: Westerdoksdijk, Westerdokseiland, Amsterdam



89

Gebouw : Woontoren Montevideo
Architect : Mecanoo
Functie : Woongebouw
Bouwjaar : 2005
Bruto vloeroppervlak : 57.530 m2
Locatie: Otto Reuchlinweg, Wilhelminapier, Rotterdam
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Gebouw : Het strijkijzer
Architect : AAA architecten
Functie : Woontoren met studentenwoningen
Bouwjaar : 2007
Bruto vloeroppervlak : 30.450 m2
Locatie : Rijswijkseplein, Den Haag
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Gebouw : De openbare bibliotheek Amsterdam
Architect : Jo Coenen
Functie :  Stadsbibliotheek
Bouwjaar : 2007
Bruto vloeroppervlak : 30.000 m2
Locatie: Oosterdokseiland, Amsterdam
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Gebouw : De openbare bibliotheek Maastricht
Architect : Jo Coenen
Functie :  Stadsbibliotheek
Bouwjaar : 1999
Bruto vloeroppervlak : 13.700 m2
Locatie: Avenue Ceramique 50, Ceramique terrein, Maastricht
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Gebouw : De universiteitsbibliotheek Utrecht
Architect : Wiel Arets
Functie :  Universiteitsbibliotheek
Bouwjaar : 2004
Bruto vloeroppervlak : 36.250 m2
Locatie: Heidelberglaan, Uithof, Utrecht
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Gebouw : De universiteitsbibliotheek Delft
Architect : Mecanoo
Functie :  Universiteitsbibliotheek
Bouwjaar : 1998
Bruto vloeroppervlak : 15.000 m2
Locatie: Prometheusplein 1, TU-wijk, Delft
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Gebouw : Het stadhuis en de openbare bibliotheek Den Haag
Architect : Richard Meier en Partners
Functie :  Stadhuis en bibliotheek
Bouwjaar : 1995
Bruto vloeroppervlak : 131.000 m2
Locatie: Turfmarkt, Centrum, Den Haag
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Gebouw : De faculteit Economie en Management 
Architect : Mecanoo
Functie :  Schoolfunctie
Bouwjaar : 1995
Bruto vloeroppervlak : 23.500 m2
Locatie: Padualaan 101, Uithof, Utrecht
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Gebouw : Het transport en scheepsvaartcollege
Architect : Neutelings Riedijk
Functie :  Schoolfunctie
Bouwjaar : 2005
Bruto vloeroppervlak : 30.000 m2
Locatie: Lloydstraat 300, Lloydkwartier, Rotterdam
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Gebouw : Het Bonnefanten museum
Architect : Aldo Rossi
Functie :  Museum
Bouwjaar : 1995
Bruto vloeroppervlak : 14.000 m2
Locatie: Avenue Ceramique 250, Ceramique terrein, Maastricht
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Gebouw : De beurs van Berlage
Architect : Hendrik Petrus Berlage
Functie :  Evenementengebouw
Bouwjaar : 1903
Locatie: Damrak 277, Centrum, Amsterdam
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Gebouw : De jaarbeurs
Architect : De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs
Functie :  beursgebouw
Bouwjaar : 1996
Bruto vloeroppervlak : 110.000 m2
Locatie: Croeselaan, Centrum, Utrecht


