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inleiding 
 

Het voor u liggende concept-rapport doet verslag van het onderzoek voor het Bouwtechnologie 

afstuderen van ondergetekende. Volgend uit een fascinatie voor dynamiek en kleur in 

architectuur(zie bijlage1), en meer specifiek communicerende gevels, is een onderzoek gedaan 

naar de achtergrond van deze communicatie en de mogelijkheden die er in de hedendaagse 

bouwwereld te vinden zijn. 

 

Het thema van dit rapport is ‘mediatecture’. Dit is een algemeen gebruikte term voor het 

inzetten van communicerende aspecten in architectuur en de publieke ruimte.1  

 

Het rapport kent een indeling die is te visualiseren in onderstaand ideaal ontwerpproces: 

 

 

Het rapport is in deze volgorde opgebouwd en uitgewerkt. Een mondelinge presentatie is 

gehouden tijdens de P4 op 18 maart 2010. 
delft, 30 december 2010, Gert Jan Smit 

                                                 
1 www.urbanalliance.nl 
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context van het afstuderen 

 

In het SADD atelier van professor Kees Kaan bestaat de mogelijkheid af te studeren in een 

tweetal richtingen, te weten; Architectuur en Bouwtechnologie. Deze twee gebieden binnen 

Bouwkunde zijn zo goed als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een afstudeer combinatie van 

deze twee is dan ook logisch en goed met elkaar te integreren. 

 

Het centrale onderwerp van dit gecombineerde afstuderen is het ontwerpen van een faculteit 

voor Bouwkunde. Vanuit beide genoemde disciplines wordt hieraan gewerkt. Voor Architectuur 

betekent dat het ontwerpen van het gebouw. Vanuit Bouwtechnologie betekent dat het doen van 

een onderzoek naar de mogelijkheden van communicerende gevels en het ontwerpen van die 

gevel. 

 

Waarom er onderzoek wordt gedaan naar communicerende gevels en hoe de twee disciplines 

elkaar beïnvloeden wordt in de volgende hoofdstukken van het rapport duidelijk gemaakt. 

Alvorens daar naartoe te springen een kleine weergave van de twee genoemde trajecten. 

 

 

 

 

Het bovenstaande plaatje is een schematische weergave van de twee sporen en hun positie ten 

opzichte van de P3 voor BT. Voor Architectuur is tijdens een tussenpresentatie het concept 

vastgelegd en verankerd. Dat betekent dat de basis voor het ontwerp vastligt. Voor 
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Bouwtechnologie is een theoretisch onderzoek naar communicatie gedaan en een analyse 

gemaakt van de mogelijkheden binnen ‘mediatecture’. Vanuit beide sporen is vervolgens richting 

de facade voor Bouwkunde gewerkt. De resultaten van beide sporen worden omgezet in een 

uitgangspunten lijst voor deze facade. Tijdens de P3 BT wordt dan ook een programma van 

eisen gepresenteerd voor deze facade. 

 

Het tweede gedeelte van het Bouwtechnologie afstuderen bestaat uit het ontwerpen van deze 

facade aan de hand van de gestelde eisen en de voortrajecten. Na de P3 zullen Bouwtechnologie 

en Architectuur nog sterker worden geintegreerd daar het ontwerpen een proces blijft waarop 

beide disciplines schieten en voor ontwerp stappen zorgen. 
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theoretisch onderzoek naar communicatie in 
architectuur 
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theoretische inkadering van communicatie 
 

communicatie 
 

Bewust en onbewust zijn we als mensen een groot gedeelte van de dag bezig met 

communiceren. We nemen informatie tot ons en we zenden informatie uit. Communicatie is niet 

terug te brengen tot dat wat we zeggen en dat wat we horen. Communicatie bestaat ook uit 

beelden, uit teksten, uit kleuren etc. Communicatie vindt zo gezegd plaats met behulp van 

tekensystemen en andere uitdrukkingsvormen.2  

 

Communicatie is een basis voor het begrijpen van dingen en er op een juiste wijze op kunnen 

reageren. Deze reactie zal altijd gekleurd zijn door wat een persoon eerder aan informatie tot 

zich nam. De essentie van communicatie is dan ook het interessante spel van actie en reactie. 

Een actie onlokt een reactie en de reactie leidt tot een nieuwe (re)actie. 3  Om dit te 

bewerkstelligen zijn er twee actoren in het proces van communicatie gedefinieerd, te weten; de 

zender of de bron en de ontvanger.  

 

Door het principe van actie en reactie tussen een zender en een ontvanger bestempelen we het 

proces van communicatie als dynamisch. Communicatie is namelijk een proces waarin actie en 

reactie steeds anders zijn. Dat steeds anders zijn is het eerste belangrijke kenmerk van een 

dynamisch proces. Het tweede belangrijke kenmerk is vervolgens dat actie en reactie elkaar ook 

beïnvloeden. De reactie is altijd specifiek gegrondvest op een voorafgaande actie. 

 

                                                 
2  Michels; Communicatie handbook; pagina 13 
3 Oomkes en Garner; communiceren; pagina 23 
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Met deze informatie is samenvattend communicatie te definiëren als een proces van informatie 

uitwisseling. In de moderne wetenschap wordt dit proces opgedeeld in de volgende 

processtappen: 

 

- coderen van informatie 

- verzenden van gecodeerde informatie 

- ontvangen van gecodeerde informatie 

- decoderen van de ontvangen informatie 

- terugkoppelen 

 

Deze vijfstappen gelden te allen tijde en het ontbreken van één van de vijf doet het 

communiceren mislukken. Er wordt in dat geval gesproken van ruis en er zal geen dynamisch 

proces ontstaan.4 

 

Zoals te merken is communicatie een overkoepelend begrip en daarom op te delen in vele 

soorten van communicatie. Het voert te ver deze allen op te noemen en te bespreken. Een 

tweetal soorten zijn echter van groot belang voor dit onderzoek naar communicatie in 

architectuur; visuele communicatie, ook wel visualisatie en communicatie via de media. 

visualisatie 
 

Visualisatie kan worden gedefinieerd als het transformeren van een gedachte of data naar een 

beeld. Daarmee verwordt een onzichtbare gedachte of data tot een uitdrukkingsvorm die kan 

worden ontvangen en begrepen door een ontvanger. Ook hier is communicatie dus het proces 

van informatie overbrengen en laten begrijpen. 

 

 
                                                 
4 Oomkes en Garner; communiceren; pagina 31 
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Visualisatie als begrip is een overkoepelende term voor visuele weergave. Visualisaties kennen 

dan ook een beelddrager als bijvoorbeeld: een afbeelding, een afdruk, een figuur, een illustratie 

een tekening, een voorstelling, etc. Sinds mensenheugenis bestaat visualisatie. De 

veranderingen zijn terug tevoeren tot technologische veranderingen. In de oudheid werd 

visualisatie bewerkstelligd door een kraspen, houtskool of verf. Met de uitvinding van de 

boekdrukkunst ontstonden nieuwe grote mogelijkheden. Latere nieuwe technologieën deden de 

camera ontstaan die in zichzelf weer ontwikkelde van statische naar dynamische beelden. Een 

volgende stap in dit ontwikkellingsproces is de uitvinding van interactieve media als bijvoorbeeld 

routeplanners.  

 

Kortom visualisatie is het in beeld brengen van informatie die anders niet te ontvangen zou zijn. 

Door dit in beeld brengen wordt actie en reactie mogelijk gemaakt. Visualisatie is één van de 

belangrijkste dingen in het ontwerpproces. Het gaat namelijk om het overbrengen van een idee 

dat nog onzichtbaar is voor de opdrachtgever, de ontvanger, maar al zit in het hoofd van de 

ontwerper, de bron. Dat hiervoor vele technieken zijn wordt als bekend aangenomen. 

communicatie via de media 
 

Media is het meervoud van medium. Een medium is een hulpmiddel om te kunnen 

communiceren voor een groot getal van ontvangers. Een medium is dan ook een informatie 

drager. Voorbeelden van moderne media zijn tv, radio en internet. Ook kranten zijn van oudsher 

een medium. Een belangrijk kenmerk van media communicatie is de mogelijkheid tot zowel 

verbale als ook non-verbale communicatie.5 

 

Zeker tot het einde van de 19e eeuw bleef het direct gesproken, geschreven of gedrukte woord 

het voornaamste communicatiemiddel. Later leiden technologische ontwikkelingen tot nieuwe 

media als eerst telegrafie en telefonie en nog weer later tot radio en televisie. De laatste 

ontwikkeling op dit gebied is de ontwikkeling van het internet. 

fascinatie 
 

In het volgende hoofdstuk wordt de link gelegd van deze algemene en samenvattende 

informatie over communicatie richting architectuur. Een tip van de sluier werd reeds opgelicht 

                                                 
5 Michels; Communicatie handbook; pagina 34 
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door architectuur, het ontwerp, de bestempelen als een medium, een informatie drager. Waarom 

dit zo is en wat de mogelijkheden daarvan zijn, zijn vragen die dan beantwoordt worden. 

 

Uiteraard is fascinatie een goede reden voor een onderzoek edoch ook zal blijken waarom de 

relatie tussen architectuur en communicatie geen vreemde gedachte is en dat de mogelijkheden 

eindeloos zijn. Ontwikkelingen stoppen namelijk nooit en hebben hun weerslag op vele 

verschillende gebieden. 

communicatie in architectuur 

het ontwerp 
 

Architectuur komt tot stand tijdens een ontwerpproces. In dit proces worden stappen genomen 

van een eerste idee op basis van de eisen van een opdrachtgever, richting een voorlopig 

ontwerp en vervolgens richting een definitief ontwerp. Zoals gezegd in het vorige hoofdstuk is 

het proces van ideeën overbrengen van een architect richting een opdrachtgever een vorm van 

visuele communicatie. 

 

Het ontwerpproces kent echter nog een vorm van communicatie. Een ontwerp komt namelijk tot 

stand onder invloed van verschillende factoren. Het programma van eisen vanuit een 

opdrachtgever is daar een voorbeeld van. Andere factoren zijn bijvoorbeeld de context van het 

ontwerp en de fascinaties van een ontwerper.  

 

De context van een ontwerp is onder te verdelen in vele verschillende elementen die allen hun 

invloed op het ontwerp kunnen hebben. Zaken als de stedenbouwkundige setting van het 

ontwerp en klimatologische omstandigheden spelen een grote rol. Ook de toekomstige gebruiker 

is geen onbelangrijke invloed in het ontwerpproces. De context kan daarnaast ook nog 

theoretischer worden uitgelegd als maatschappelijke omstandigheden en sociale structuren die 

van invloed kunnen zijn op de totstandkoming van het ontwerp. 

 

De fascinaties van de ontwerper zijn een andere bron van invloed en hebben te maken met 

bepaalde thema’s die een ontwerper wil gebruiken of voorkeuren die zijn/haar ontwerpstijl in 

zich draagt. Zaken als duurzaamheid, robuustheid of het gebruik van decoraties zijn kenmerken 

van dit soort fascinaties. Fascinaties kunnen daarnaast weer afhankelijk zijn en beïnvloed 
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worden door sociale structuren en maatschappelijk omstandigheden. Kortom de verschillende 

elementen als context en fascinaties kunnen vervolgens ook weer elkaar beïnvloeden. 

 

Waar het in deze omgaat is dat dit soort invloeden een basis zijn voor het uiteindelijke ontwerp 

en daarin vervolgens ook terug te vinden zullen zijn. Daarmee verteld het ontwerp een verhaal, 

namelijk het verhaal van uitgangspunten en factoren die het ontwerp maken tot dat wat het is. 

Een gebouw wordt dan ook altijd ontworpen voor een specifieke locatie en een specifieke 

gebruiker en dat is het verhaal dat het gebouw uitdraagt. 

 

Daarom communiceert architectuur en deze communicatie vindt haar grondslag in het 

ontwerpproces. Daarmee is het gebouw dus ook altijd een informatiedrager, een medium zoals 

het vorige hoofdstuk dat definieert. In dit geval is een ontwerper en de invloed op de ontwerper 

de bron van de informatie en is een gebruiker van het gebouw de ontvanger. 

actie vs reactie 
 

Eén van de belangrijke kenmerken van communicatie is te definiëren als actie versus reactie. 

Een actie lokt een reactie uit die weer wordt gevolgd door een nieuwe (re)actie. Dit beïnvloeden 

en uitlokken leidt tot een dynamisch proces. 

 

Als men dit loslaat op het ontwerp en de communicatie ervan kan men twee conclusies trekken. 

Tijdens het ontwerpproces is inderdaad een vorm van actie en reactie waar te nemen. 

Verschillende factoren beïnvloeden het ontwerp en leiden in zeker zin van een actie tot een 

reactie. Daarmee is het ontwerpproces een dynamisch proces te noemen. Ook het 

communiceren van het ontwerp en de ideeën van een ontwerper richting een opdrachtgever is 

als dynamisch te bestempelen. Het presenteren van de ontwerper leidt bij de opdrachtgever 

namelijk tot een reactie die weer ontwerp wijzigingen tot gevolg heeft vanuit de architect. 

Kortom de eerste conclusie kan zijn dat het ontwerpproces en het communiceren ervan een 

dynamisch karakter kent. 

 

Een tweede conclusie is betreffende het vertellende aspect van het gebouw. Uit het voorgaande 

is geconcludeerd dat invloeden en stellingnames in het ontwerp worden gecommuniceerd door 

het gebouw. Dit verhaal verandert echter niet meer vanaf het moment dat een ontwerp definitief 

is en zeker niet meer nadat een gebouw is gerealiseerd. Wat er ook om het gebouw heen 

verandert, het verhaal dat de gebruiker tot zich neemt blijft hetzelfde. Daarin mist het principe 
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van actie en reactie. Deze communicatie is dan ook te bestempelen als niet dynamisch en dus 

statisch. 

 

Concluderend kan men zeggen dat communicatie in architectuur aanwezig is; het gebouw vertelt 

een verhaal dat kan worden afgelezen en geïnterpreteerd door een gebruiker van het gebouw. 

Er kan echter geen dynamisch proces ontstaan omdat er geen mogelijkheid tot actie en reactie 

is. Kortom het gebouw communiceert eigenlijk geen relevante informatie die bij een ontvanger 

steeds zal leiden tot een specifieke reactie.  

communicerende voorbeelden uit de geschiedenis 
 

Uit de geschiedenis kan men ook voorbeelden halen van gebouwen die bewust dan wel 

onbewust een verhaal vertellen. Zo verhaalden de vroege basilieken en grote kerken over de 

macht van de Kerk en de bisschoppen. Allerlei architectonisch grepen werden toegepast om de 

macht en de rijkdom van een bisdom te communiceren. 

 

Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld te vinden bij vroegere kastelen en bastions. Vaak verheven 

op heuvels of gelegen achter grachten vertellen deze gebouwen een verhaal over 

ontoegankelijkheid. Dikke muren en smalle kleine raamopeningen vertellen een eventuele 

agressor de onoverwinnelijkheid van het gebouw. Voor anderen verhaald het gebouw juist over 

veiligheid en bescherming voor de bewoners 

 

Latere voorbeelden zijn bijvoorbeeld grote kantoorpanden die als visitekaartje voor een bedrijf 

dienen. Het gebouw verhaald over de uitstraling die het bedrijf wil hebben. Het wordt daarmee 

een vorm van reclame.  
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Ook in deze voorbeelden blijkt de conclusie betreffende het niet dynamisch zijn van de 

communicatie een gegeven. Eenmaal gerealiseerd blijft het gebouw eenzelfde verhaal 

communiceren. Wat biedt dit voor mogelijkheden bij nieuwe ontwerpen? 

architectuur en dynamische communicatie 
 

Het dynamische van communicatie zit in het principe van actie en reactie.6 Het aanwezig zijn 

van communicerende aspecten in architectuur biedt daarnaast de mogelijkheid deze verder te 

ontwikkelen. Redenen hiervoor kunnen zowel technologisch van aard zijn als ook meer 

maatschappelijker of persoonlijker. Kortom het aanwezig zijn van het één en het afwezig zijn 

van het ander biedt mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe ideeën en toepassingen. 

 

Nieuwe technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijkheden waarmee eerder niet 

realiseerbare toepassingen plotseling binnen het bereik van het mogelijke komen. Ook 

maatschappelijke ontwikkelingen en andere vragen vanuit opdrachtgevers kunnen een reden 

zijn voor een zoektocht naar het ontwikkelen van communicatie in architectuur. Een derde reden 

is te vinden in persoonlijke fascinaties van een ontwerper. Zulke fascinaties kunnen leiden tot 

innovatieve ideeën in architectuur. 

 

Deze drie redenen gecombineerd leiden in het genoemde afstuderen in Bouwtechnologie en 

Architectuur tot een zoektocht om communicatie in architectuur tot een ander niveau te 

brengen; namelijk het dynamisch maken van communicatie in architectuur. Dat het hier gaat om 

zowel het architectonisch verantwoorden van nieuwe ideeën als ook het technologisch 

realiseerbaar maken van die ideeën moge duidelijk zijn.  

                                                 
6 Oomkes en Garner; Communiceren; pagina 53 
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Alvorens verder in te zoomen op deze zoektocht in relatie tot het ontwerp voor een nieuwe 

Faculteit voor Bouwkunde volgt in het volgende hoofdstuk eerst een beschouwing over de term 

‘mediatecture’. ‘Mediatecture’ dit als gezegd een overkoepelende term voor de huidige 

ontwikkelingen op het gebied van communicerende aspecten in de architectuur en de publieke 

ruimte.7 

                                                 
7 www.urbanalliance.nl 
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een beschouwing van mediatecture 
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theoretische inkadering van mediatecture 

inleiding 
 

Mediatecture is een term die ontstaan is uit de samenvoeging van ‘media’ en ‘architecture’. Deze 

twee woorden geven ook direct de twee hoofdzaken van ‘mediatecture’ aan. Het gaat namelijk 

om het inzetten van media in architectuur. In Nederland gebruikt Urban Alliance de definitie: het 

in zetten van bewegend beeld en intelligent licht in de architectuur en de publieke ruimte.8 

 

Mediatecture is ontstaan op basis van technologische ontwikkelingen. De mogelijkheid tot het 

uitvoeren van technologieën als licht en televisie op enorme formaten maakt een combinatie met 

architectuur mogelijk. Doel is een communicerende toevoeging aan architectuur te realiseren op 

basis van technologieën uit het media veld.9 

 

Voorwaarde bij mediatecture is dat het geen standaard televisieformat is. De vorm moet 

speciaal ontworpen zijn en geïntegreerd in het object. Mediatecture moet dan ook een extra 

kwaliteit aan het ontwerp of aan de publieke ruimte geven. De ontwikkelingen op dit vlak vallen 

samen met geluiden in de architectuur betreffende het saaie van de publieke ruimte. Ben van 

Berkel van UN Studio schreef bijvoorbeeld over het gebruik van kleur in architectuur en het 

belang daarvan. In zijn manifest toont het hij het belang van licht en kleur als architectonische 

elementen aan om daarmee identiteit te genereren voor een ruimte of een ontwerp. Kleur als 

een middel om expressie te bewerkstelligen.10 

 

Extra eigenschap in het geval van mediatecture is het dynamische er van. Een gebouw dat van 

kleur kan veranderen of dat kan bewegen. Daarmee wordt een hele eigen identiteit gecreëerd 

die bijvoorbeeld kan mee veranderen met een omgeving. 

vroege voorbeelden van mediatecture 
 

“In science-fiction films wordt de wereld getoond die eraan komt.” zegt Hans van Helden van 

Urban Alliance.11 Daaruit kan men concluderen dat er een wereld aankomt waarin veelvoudig 

gebruik gemaakt wordt van bewegend beeld en licht in de publieke ruimte. Een interessant 

                                                 
8 www.urbanalliance.nl 
9 www.medienfassade.com 
10 Van Berkel en Bos; Color in the urban environment is taboo 
11 Van Helden; Urban Alliance 
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voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de film Blade Runner van Ridley Scott uit 1982. De film die 

verhaalt over Los Angeles in november 2019 staat bol van enerzijds vliegende objecten maar 

anderzijds van gevels die voorzien zijn van levensgrote tv schermen die relevante informatie 

bieden. Interessante wetenschap is dat op het moment van regisseren en uitkomen van de film 

de LED nog niet was uitgevonden. Dat de film een schot in de roos is gebleken is duidelijk 

geworden en wordt nog steeds duidelijker. 

 

Een ander interessant voorbeeld is het Centre Pompidou. Hier gaat het niet zozeer om het 

inzetten van media technologieën maar vooral om het communicerende aspect van het ontwerp. 

Voor deze prijsvraag uit 1971 ontwierpen Richard Rogers, Renzo Piano en Gianfranco Franchini 

een gebouw dat al haar techniek liet zien aan de buitenkant. De technologische mogelijkheden 

van het gebouw werden gecommuniceerd op de buitengevel. Een duidelijk standpunt over het 

vertellen van een verhaal. Hieraan voegden de ontwerpers vervolgens kleur en andere functies 

toe om het geheel te versterken. 
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Een derde voorbeeld van vroege mediatecture is de Tower of Winds van Toyo Ito in Japan. Het is 

een ontwerp uit 1986. De toren is voorzien van lichttechnologieën die het gebouw de 

mogelijkheid geven over dag een andere expressie te hebben dan ‘s nachts. In zekere zin is dit 

een voorbeeld van interactieve mediatecture daar er door menselijk ingrijpen een ander beeld 

kan worden gegenereerd.  

 

 

onderverdeling binnen mediatecture 
 

Om een helder beeld te verschaffen over mediatecture is het goed de onderverdeling te 

hanteren die door ontwerpers en producenten wordt gehanteerd betreffende mediatecture. Deze 

onderverdeling is drieledig te weten; light architecture, media architecture en media facades.12 

 
                                                 
12 www.ag4.de 
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Light architecture kan worden onderverdeeld in belichting met zonlicht en belichting met 

kunstlicht. De nadruk in het geval van mediatecture ligt op belichting met kunstlicht. Light 

architecture en media architecture kennen beiden deze drie karakteristieken: 

illuminate(verlichting), underline(onderstreping), atmosphere(sfeer). De projectie van een 

lichtbron op een gevelvlak wordt geschaard onder light architecture. De projectie van een 

bewegend plaatje of een tekst wordt geschaard onder media architecture. Media architecture is 

dus de verzameling van dynamische projecties. Een dynamische projectie kan veel meer bieden 

dan een statische projectie. 

 

Bij media architecture en media facades spelen een drietal begrippen een grote rol. Het gaat 

hierbij om media, facade en architecture. Bij media gaat het om het communiceren van 

informatie. Dat kan een mening, entertainment of een andere vorm als kranten, magazines, 

radio etc. zijn. In het veld van mediatecture definiëren we media als communicatie in een 

visuele vorm door bijvoorbeeld dynamische projecties, de zogenoemde visualisaties. De facade 

is de scheiding tussen exterior en interior en geeft het gebouw een gezicht. Bij mediatecture 

gaat het om de integratie van media en facade waardoor de gevel van een gebouw een 

communicatief element wordt. Architecture draait om het ontwerpen van gebouwen en publieke 

ruimten.  

 

Met deze informatie is het volgende te concluderen: 

 

light architecture - statisch projecties van kunstmatig licht 

media architecture - dynamische projecties van tekst, tekens of afbeeldingen 

media facades - dynamische projecties met een duidelijk communicatief doel. 

 

Deze opdeling van mediatecture geeft in combinatie met het theoretische onderzoek naar 

communicatie al direct een helder beeld op de volgende richting. Het doel communicatie in 

architectuur naar een ander niveau te tillen en dynamisch te maken maakt duidelijk dat gezocht 

dient te worden in de richting van media facades. 

classificatie van media facades 
 

Nader onderzoek wijst uit dat media facades nog steeds een overkoepeld en breed begrip is. 

Centrale gedachte is echter het integreren van media mogelijkheden in architectuur. 



22 
 

Uitgangspunt daarbij is het ontwerp, het gebouw of de gevel als medium, als informatie 

verstrekker.  

 

Daar het begrip nog zo breed is geeft het volgende hoofdstuk een duidelijker beeld van de 

verschillende mogelijkheden. Daarvoor worden verschillende aandachtspunten besproken 

alsmede de verschillende technologieën geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse is in de 

bijlagen een verzameling van gerealiseerde projecten te vinden op basis van verschillende 

technologieën. 

media facades 

onderverdeling naar communicerende eigenschappen 

autoactive  
Een auto-actieve media facade bestaat uit digitaal beeld-en videomateriaal alsmede 

geanimeerde tekst en afbeeldingen. Het digitale materiaal wordt beheerd via een content 

management systeem, dat is ontwikkeld als een modulair systeem. 

  

De auto-actieve media facade is bijzonder geschikt voor informatie, merk communicatie, 

emotionele en visuele representaties. Deze vorm van media ontwikkelt zijn volle potentieel als 

een communicatie-ondersteuning en een (live) documentatie van de gebeurtenissen.  

  

Aangezien het beperkte aantal en de lengte van beeldmateriaal snel kan leiden tot een herhaling 

van de inhoud, is het belangrijk om ze te presenteren met behulp van het content management 

systeem als kleine eenheden in steeds nieuwe combinaties. 13 

interactive  
Een van de doorslaggevende kenmerken van digitale media is de mogelijkheid voor interactie en 

participatie. Als gebruikers en bezoekers worden betrokken bij de media facade van het gebouw 

dan vergroot dit de beleving van en de identificatie met de media facade en de getoonde inhoud. 

Door middel van dit potentieel voor speelse interactie of deelname aan het ontwerp wordt de 

media facade een meer integrale en meer divers gebruikt onderdeel van de stedelijke omgeving.  

  

In dit verband is een interactieve media facade spannend voor zowel de actieve deelnemer als 

ook voor de passieve waarnemer. Zelfs klassieke videogames zoals Memory, Pong en Pacman, 

                                                 
13 www.ag4.de 



23 
 

die reeds werden ontwikkeld aan het begin van de jaren 1980, en nog steeds een sterke 

aantrekkingskracht uitoefenen ondanks hun eenvoudige interactie, kunnen worden gespeeld op 

een media facade. Nieuwe interfaces, zoals mobiele telefoons, laptop computers, PDA’s en 

andere mobiele apparaten, vormen een uitbreiding op het scala van mogelijkheden voor 

interactie. De combinatie van een media facade en deze nieuwe mogelijkheden creërt een 

geheel nieuwe en spannende ruimtelijke dimensie.14 

reactive  
Digitale media kunnen een direct weergave zijn van of een rechtstreekse verwijzing zijn naar 

wat er gebeurt in het gebouw of de omgeving van de media facade. Met behulp van camera’s, 

sensoren en moderne software technologie kunnen externe parameters worden geregistreerd in 

real time en vervolgens gebruikt om informatie weer te geven op de media facade. De media 

gevel reageert vervolgens op de veranderingen in zijn omgeving als gecontroleerd door een 

onzichtbare hand. Invloedsfactoren die gemeten kunnen worden zijn bijvoorbeeld, het weer, 

lichtomstandigheden of geluiden in de omgeving, maar ook kwantitatieve gegevens zoals 

aandelenkoersen of de verkeersdrukte op de locatie behoren tot de mogelijkheden. De media 

facade wordt daarmee een permanente weergave van actuele gebeurtenissen. Externe factoren 

hebben een invloed op de huid van het gebouw en daarmee op de expressie die het gebouw 

weerspiegelt. Nieuwe real-time technologieën uit de computer game-industrie maken het 

mogelijk om voortdurend veranderende beelden te genereren om ze vervolgens te tonen in een 

hoge kwaliteit.  

   

In tegenstelling tot het klassieke visuele medium film is de reactieve media-inhoud die wordt 

weer gegeven niet langer in de tijd beperkt door een begin of einde, maar schept het beeld zich 

zelf elke seconde opnieuw door geregistreerde input. De kwaliteit van de reactieve media facade 

en de informatie die wordt weergeven definieert zich door de keuze van de te registreren 

factoren, alsook een passende choreografie van de gegenereerde beelden over een lange 

periode.15  

technologieën 

onderverdeling in technologie 
 

                                                 
14 www.ag4.de 
15 www.ag4.de 



24 
 

Sinds het ontwerp voor het Centre Pompidou van Rogers, Piano en Franchini zijn verschillende 

soorten van media facades ontwikkeld. Veelal is dit gebeurd op basis van een bestaande 

technologie en daardoor heeft elke soort heel specifieke karakteristieken en mogelijkheden. 

Vanwege deze verschillende technische componenten is een onderverdeling op technologie een 

logische keuze. De hoofddeling wordt daarmee een tweedeling waarin onderscheid is tussen 

mechanische technologieën en elektronische technologieën. 

 

Bij mechanische media facades is sprake van gebruik van kinetische energie. Deze wordt ingezet 

om een facade te veranderen of zelfs, in het geval van kinetische architectuur als bij Santiago 

Calatrava, hele gebouw gedeelten. In het vervolg van dit rapport zullen we echter niet in gaan 

op dit veld van kinetische architectuur maar het houden bij mechanische media facades. 

 

De tweede categorie is de elektronische media facade. Deze tweede categorie is zoals zal blijken 

vele malen groter dan de mechanische variant van media facades. Het communiceren van een 

boodschap wordt in deze categorie op vele verschillende manieren gedaan. 

 

Door in beide categorieën een extra onderverdeling op basis van technologieën aan te brengen 

wordt een duidelijker stap gezet richting de genoemde analyse van gerealiseerde projecten op 

basis van technologieën. 

 

In beide categorieën is een extra driedeling gemaakt aan de hand waarvan verschillende 

technologieën zijn in te delen. Voor mechanische media facades zijn dat: 

 

- pneumatics 

- hydraulics 

- electronics, 

 

en voor elektronische media facades zijn dat: 

 

- de projector categorie 

- de illuminant categorie 

- de display categorie. 

mechanische media facades 
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Er zijn drie belangrijke methoden van bewegende onderdelen aan een media facade te 

onderscheiden. Ze maken elk gebruik van verschillende vormen van kracht om facade 

elementen te laten bewegen. De eerste, de elektrische motor, maakt gebruik van elektrische 

stroom, hetzij in de vorm van directe stroom dan wel van wisselstroom. De andere twee, 

pneumatische en hydraulische, kunnen worden gegroepeerd onder de noemer kracht door 

vloeistof. Hiermee wordt de een techniek bedoeld die zich bezighoudt met de productie, de 

controle, en de toezending van druk vloeistoffen. Het belangrijkste verschil tussen hydraulica en 

pneumatica is van welke soort vloeistof ze gebruik maken. Terwijl hydraulische technologie 

gebruik maakt van een vloeistof zoals minerale olie of water, maakt  de pneumatische 

technologie gebruik van een gas of lucht. Welke van de twee soorten wordt gebruikt is 

afhankelijk van de gewenste toepassing. Hydraulics worden vooral gebruikt om zware machines 

te verplaatsen waarbij het gaat 1000 tot 5000 pounds per squaree inch en tot 10.000 psi voor 

gespecialiseerde toepassingen. Met een bereik van slechts 500 tot 700 psi, zijn pneumatische 

mechanismen meer geschikt voor het verplaatsen van lichtere elementen. Vanwege dit 

onderscheid is het toepassen van een pneumatische technologie bij media facades veelal 

logischer. 

pneumatics;  
Pneumatische kracht is het product van gassen, hetzij inerte gassen hetzij lucht, die zijn 

gecomprimeerd met behulp van verschillende vormen van apparatuur. Dit samengeperste gas 

kan worden opgeslagen in een container systeem of worden geproduceerd wanneer het nodig is. 

Bij gebruik van lucht, hoeft de gebruiker zich geen zorgen te maken over eventuele problemen 

veroorzaakt door bijvoorbeeld lekkage. Wanneer gebruik wordt gemaakt van samengeperste 

gassen zoals bijvoorbeeld stikstof kunnen dit soort problemen grote gevolgen hebben. Het 

gebruik van lucht is al een van de voordelen van pneumatica over hydraulica. Het is vrij 

verkrijgbaar en de lucht die door de machine of installatie is uitgeblazen in de atmosfeer 

veroorzaakt geen schadelijke effecten waardoor er aan de installatie geen terugkeer lijnen zijn 

vereist. Pneumatisch aangedreven machines zijn ook eenvoudig te bedienen, met een simpele 

aan / uit controle, en eenvoudig te onderhouden. Er zijn echter nadelen aan het gebruik van 

gassen. Door de samendrukbaarheid, zijn er grenzen aan de belasting die het gas in beweging 

kan brengen.16   

                                                 
16 M. Hank Hauesler  
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hydraulics;  
Wanneer een hydraulische technologie wordt gebruikt voor media facades  bestaat deze uit een 

hydraulische cilinder waarin een mechanische aandrijving wordt gebruikt om een lineaire kracht 

geven door middel van een lineaire beweging. Deze kracht wordt gebruikt om facade element in 

beweging te brengen.  Het voordeel van hydraulica is zonder twijfel het vermogen om zwaardere 

onderdelen te verplaatsen. Dit komt omdat de gebruikte vloeistoffen zoals olie niet 

samendrukbaar zijn en daarom geen geleverde energie absorberen. Een ander voordeel is het 

vrijkomen van druk wanneer de hydraulische vloeistof wordt gestopt. In tegenstelling tot bij 

pneumatische systemen behoeft een hydraulisch systeem een gesloten circuit. De gebruikte olie 

kan niet zomaar wegvloeien. Daarom moet er ruimte worden gevonden om twee lijnen te 

installeren op een facade.17 

 

                                                 
17 M. Hank Hauesler  
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electronics;  
Elektrische motoren gebruiken gelijkstroom of wisselstroom. Beide motoren werken door het 

omzetten van elektrische energie in mechanische energie. De stroom wordt door een spoel 

gestuurd waarbij een magnetisch veld wordt geproduceerd dat de motor draait.  

 

Een wisselstroom motor bestaat uit twee onderdelen Ten eerste een stilstaande stator die via 

stroom door wat spoelen een roterend magnetisch veld produceert. Daarnaast een rotor welke is 

bevestigd aan de uitgaande as waardoor er een koppel met aan het roterende magnetische veld 

wordt gegeven. Er zijn twee verschillende types van AC motor: de inductie motor, waar een 

magnetisch veld op de rotor van deze motor is gemaakt door een geïnduceerde stroom, en een 

synchrone motor waar een magnetisch veld op de rotor  wordt opgewekt door stroom geleverd 

via sleepringen dan wel door een permanente magneet.  

 

Een gelijkstroom motor heeft zes onderdelen: as, rotor, stator, commutator, veld magneten en 

borstels. Ze functioneren als twee-polige motoren met een magneet op de boven-en onderkant, 

maar om ‘dode hoeken’ te voorkomen wanneer de rotor een hoek van 90 graden maakt met het 

veld magneten, is de gelijkstroom motor vooral beschikbaar als een drie-polige motor. Voor 

media facades gebruikt men voornamelijk een stappenmotor. Een stappenmotor verdeeld een 

volledige rotatie in een groot aantal stappen. 100 van 200 stappen per volledige cirkel komen 

vaak voor, waardoor een fysieke nauwkeurigheid ontstaat van respectievelijk 3,6 graden en 1,8 

graden.18 

 

                                                 
18 M. Hank Hauesler  
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elektronische media facades 

Projectorcategory 
Alle video projectoren gebruiken een zeer helder licht om het beeld te projecteren, en de meeste 

moderne projectoren kunnen bochten, onscherpte, inconsistenties en andere missers corrigeren 

door middel van handmatige instellingen. De kwaliteit van de projector hangt af van de 

lichtopbrengst, akoestische ruis, het contrast en andere kenmerken. In de meeste gevallen 

worden projectoren gebruikt voor indoor presentaties. Dit is meestal in omgevingen met 

gecontroleerde lichtomstandigheden. In het geval van de media facades is een projector met 

een hogere lichtopbrengst vereist om de grotere aanwezigheid van omgevingslicht en de grotere 

afstand tot het projectiescherm te overwinnen. Kortom twee belangrijke punten moeten worden 

overwogen bij het gebruik van elk type projector: de hoeveelheid omgevingslicht en de grote 

van het te projecteren beeld. 

 

De hoeveelheid omgevingslicht in de omgeving dicteert de lichtopbrengst die nodig is. Deze 

wordt gemeten in lumen. De lumen grootte is dus bepalend voor de keuze van de projector in 

een bepaalde omgeving. Als vuistregel geldt, 1500 tot 2500 lumen of lager is geschikt voor een 

kleiner scherm in een gecontroleerde omgeving. De volgende categorie van tussen 2500 en 

4000 lumen is geschikt voor middelgrote schermen met weinig omgevingslicht of gedimd licht. 

Meer dan 3000 lumen is geschikt voor een grote ruimte met een niet-gecontroleerde omgeving 

zoals in een openlucht situatie. Meer lumen betekent een sterkere lichtbron en dus een grotere 

behoefte aan de lichtbron afkoeling. Dit afkoelen leidt vervolgens weer tot een hogere 

geluidsniveau.  

 

Een andere factor van belang is de grootte van het te projecteren beeld. De totale hoeveelheid 

licht verandert niet waardoor de helderheid afneemt als de omvang van het beeld toeneemt. 

Belangrijk om te weten is dus dat een grotere afbeelding meer licht behoeft om eenzelfde 

helderheid te bewerkstelligen. Afbeeldingsmaten worden gemeten in lineaire termen, namelijk 

diagonaal. Om een voorbeeld te geven: als de diagonaal van het beeld wordt verhoogd met 25% 

dan vermindert dit de helderheid met 35%, terwijl een stijging van 41% de helderheid met 50% 

vermindert. Projectoren kan men weergeven in de meest gangbare resoluties. Draagbare 

projectoren bieden resoluties zoals SVGA (Super Video Graphics Array) met 800 bij 600 pixels, 

XGA (Extended Graphics Array) met 1024 bij 768 pixels, 720p (HDTV video-modes) met 1280 x 

720 pixels en 1080p (Full HD) met 1920 x 1080 pixels. Op dit moment biedt een groot aantal 

fabrikanten verschillende soorten projectoren. Voor het verkrijgen van een overzicht van de 
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kenmerken en vereisten van de verschillende soorten projectoren, zijn de vier meest 

voorkomende soorten projectoren hieronder gepresenteerd. 

 

 

 cathode ray tube projector;19  

 

De moderne CRT-projector maakt gebruik van drie beeldbuizen in de kleuren rood, groen en 

blauw. De rode, groene en blauwe delen van het binnenkomende beeld worden verwerkt en 

verzonden naar de bijbehorende CRT’s. Het resulterende beeld wordt dan gericht en vergroot 

met behulp van een lens en geprojecteerd op een scherm. Een CRT-projector is het oudst 

beschikbare systeem en is vaak nogal omvangrijk, waardoor transport een lastige 

aangelegenheid is. De voordelen van een CRT-projector zijn de lange levensduur, de hoge 

resolutie beelden tot 3200 bij 2560 pixels, een superieure zwart-uitstraling ten opzichte van LCD 

en DLP-projectoren en geen regenboog effect bij het gebruik van single-chip DLP-projectoren. 

Aan de andere kant, de nadelen zijn de hierboven genoemde afmetingen en gewicht, de langere 

opgezet, een lagere helderheid LCD-scherm, en bij low-end CRT-projectoren kan men kleur 

discrepanties ervaren. 

 

 liquid crystal display projector;20 

 

Hier is het geprojecteerde beeld geproduceerd met behulp van de zogenoemde vloeibare 

kristallen technologie. Het beeld wordt geprojecteerd door het licht van een metalen halide lamp 

en door een prisma scheidt het licht tot drie polysilicone panelen om de rode, groene en blauwe 

componenten van het beeld te dekken. De voordelen van het systeem zijn de toepassingen van 

                                                 
19 M. Hank Hauesler  
20 M. Hank Hauesler  



30 
 

metaal halide lampen die een ideale kleurtemperatuur en een breed spectrum van kleur bieden, 

evenals de mogelijkheid om een grote hoeveelheid licht produceren. De levensduur van de lamp 

is een nadeel en daarmee de extra kosten bij het vervangen van de lamp. Een ander nadeel is 

het ‘scherm-deur-effect’ welke resulteert in een afbeelding die wordt weergegeven als gezien 

door een fijn scherm of als het beeld van iemand die te veel gedronken heeft, een vertroebeld 

beeld. Nieuwere technologieën zoals DLP-of LSoC zijn momenteel in populariteit aan het winnen. 

 

 digital light processing;21 

 

Gebaseerd op de DLP-technologie, welke in 1987 is ontwikkeld door Larry Hornbeck en William 

Nelson van Texas Instruments, is de DLP projector een optische halfgeleider. De projector maakt 

gebruik van een of maximaal drie micro-gefabriceerde licht kleppen genaamd Digital Micromirror 

apparaten (DMD). De enkele en dubbele versie DMD’s veroorzaakt een ‘ regenboog effect ‘, een 

effect dat optreedt wanneer het oog beweegt over het geprojecteerde beeld en de afzonderlijke 

kleuren zichtbaar worden. Fabrikanten gebruiken verschillende systemen om dit probleem 

oplossen. Deze omvatten op hoge snelheid ronddraaiende kleurwielen, meer kleur segmenten 

om de verschijning van de artefacten te minimaliseren of door vervanging van een 

gesegmenteerd wiel met een wiel waarvan de kleuren zijn gerangschikt in een Archimedische 

spiraal. Systemen met 3 DMD’s hebben dit probleem niet omdat ze een prisma gebruiken om het 

licht te scheiden van de lamp en elke primaire kleur weergave tegelijkertijd door zijn eigen DMD-

chip. Enkele voordelen van deze techniek zijn de omvang in vergelijking met CRT-projectoren, 

goed contrast, de nieuwe DLP-projectoren elimineren de noodzaak voor vervangen van de. 

Nadelen zijn het hierboven genoemde ‘regenboog-effect’, het feit dat sommige kijkers kunnen 

ervaren als vermoeidheid van de ogen of hoofdpijn bij het bekijken en daarnaast de 

geluidsoverlast veroorzaakt door zowel de ventilator die wordt gebruikt om de lamp af te koelen 

en het geluid van de draaiende wielen. 

 

 liquid crystal on silicon projector;22 

 

De LCoS projector werkt met een technologie die vergelijkbaar is met die van DLP-projectoren. 

Een micro-projectie of micro-display technologie, vaak toegepast in projectie televisies, maakt 

gebruik van vloeibare kristallen in plaats van de individuele spiegels die gebruikt worden in DLP-

projectoren. In LCoS projectoren, zijn vloeibare kristallen rechtstreeks op tot het oppervlak van 
                                                 
21 M. Hank Hauesler  
22 M. Hank Hauesler  
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een silicium chip aangebracht en bekleed met een sterk reflecterende aluminium laag. In 

vergelijking met een LCD-scherm met liquid crystal display technologie en plasma display 

technologie, kan LCoS technologie beelden produceren met een veel hogere resolutie. Maar de 

kwaliteit van de geprojecteerde beelden blijft afhankelijk van de kwaliteit en het type van de 

projector. Het scherm waarop het beeld wordt geprojecteerd speelt ook een rol. Een beeld kan 

worden geprojecteerd op een scherm op twee manieren. Bij voorzijde projectie werkt een 

scherm door diffuse reflectie van het geprojecteerde licht. Bij achter projectie werkt het scherm 

juist door het toezenden van diffuus licht. 

 

Front projectieschermen zijn meestal gelijkmatig wit of grijs om verkleuring van de afbeelding te 

voorkomen. In het bereiken van de gewenste helderheid van de uiteindelijke kleur speelt het 

scherm slechts een kleine rol. Variabelen zoals omgevingslicht niveau en de lichtende kracht van 

de projector zijn nog steeds de belangrijkste aspecten voor het verkrijgen van een helder beeld. 

In principe reflecteert een grijs scherm minder licht naar de kamer en absorbeert minder licht 

vanuit de kamer ten opzichte van een wit scherm. Een mogelijke verbetering van de 

beeldkwaliteit kan dus worden bereikt met een grijs scherm in een verduisterde kamer met de 

projector als de enige lichtbron. 

illuminant category 
Er zijn een paar algemene overwegingen bij het ontwerpen van een media facade opgebouwd uit 

verlichtingen. De lampen die op dit moment beschikbaar zijn kunnen worden in-en uitgeschakeld 

en kunnen dus worden beschouwd als een digitaal functionerend apparaat. Door het gebruik van 

een extra apparaat zijn enkele van deze lampen ook dimbaar te realiseren en is het dus mogelijk 

een analoge mode te bewerkstelligen. Bij het gebruik van elke vorm van licht op een media 

facade moet derhalve worden geoordeeld dat, afhankelijk van de lichtbron, er twee belangrijke 

verschijningsvormen zijn: digitaal (alleen aan of uit) of analoge (een gradatie tussen 0% en 100 

%). Een ander aspect is dat als slechts een type lichtbron wordt toegepast, de tekst, afbeelding 

of beeld zwart-wit blijft of in één kleur wordt weergegeven. 

 

De nadruk zal bij de analyse van verlichting liggen op lichtbronnen die kunnen worden gedimd, 

omdat deze zowel kunnen worden toegepast bij een digitale dan wel een analoge opzet van een 

media facade. Deze lampen kunnen worden verdeeld in vijf hoofdgroepen. Drie van deze zijn 

geschikt voor media facades en zullen daarom uitgebreider worden besproken. 
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 arc lamps;23 

 

In een booglamp wordt licht gegenereerd door een elektrische boog, gemaakt van wolfraam, 

geïntegreerd in de lamp. De twee elektroden van de boog worden gescheiden door een edelgas, 

zoals argon, neon, krypton, en natrium. De gasontladingslamp en de high-intensity 

ontladingslamp zijn gebaseerd op dezelfde principes als booglampen. Voor media facades zijn de 

gasontladingslamp en high-intensity ontladingslamp alleen interessant als ze dimbaar en 

algemeen beschikbaar zijn. 

 

 incandescent lamps;24 

 

De gloeilamp, welke werkt door gloeien, is nog steeds een van de belangrijkste bronnen van 

kunstlicht. Gloeilampen worden gemaakt in een breed scala van maten en spanningen, ze 

vereisen geen verdere apparatuur en werken op wisselstroom en op gelijkstroom. Hoewel op 

grote schaal gebruikt in de particuliere of commerciële sector, worden ze geleidelijk vervangen 

door andere technologieën. Inmiddels is de gloeilamp zelfs officieel verboden en zijn ze niet 

meer te koop. Conventionele gloeilampen zijn de gloeilampen die werken door te gloeien, een 

term die warmte gedreven lichtuitstraling beschrijft. Hun belangrijkste nadeel is de hoeveelheid 

warmte die ze produceren in vergelijking met het licht dat ze genereren. Meer dan 98% van de 

energie wordt verspild aan warmte productie. Hoewel ze relatief goedkoop zijn is hun levensduur 

van ongeveer 1.000 uur te kort vergeleken met energie besparende lampen. Gloeilampen 

worden daarom geleidelijk vervangen door compacte fluorescerende lampen, ook wel bekend als 

spaarlampen, high-intensity ontladingslampen of LED’s, die meer zichtbaar licht voor dezelfde 
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hoeveelheid elektrische energie-input geven. Deze lampen zijn dus als duurzamer te 

bestempelen. Hun voordeel betreffende media facades is dat ze goed werken met dimmers en 

dat bijna alle verlichtingsarmaturen zijn ontworpen voor hun grootte en vorm.  

 

Halogeen lampen zijn ook gloeilampen waarin een wolfraam gloeidraad is verzegeld in een 

compacte transparante envelop. Ze zijn gevuld met een inert gas en een kleine hoeveelheid van 

een halogeen zoals jodium of broom. Een voordeel van halogeenlampen is hun geringe grootte. 

Een andere is dat een halogeen lamp kan werken bij een hogere temperatuur dan een gloeilamp 

zonder verlies van levensduur. Tevens heeft halogeen licht een hogere efficiëntie en een hogere 

kleurtemperatuur in vergelijking met een niet-halogeen lamp. Het nadeel ligt in het dimmen van 

halogeenlampen. Afhankelijk van de lamp, is het dimmen bepalend voor de levensduur. 

Halogeen lampen kunnen met succes worden gedimd. Echter de voorspelde levensduur wordt 

dan niet gehaald. 

 

 electroluminescent lamps;25 

 

Het fenomeen van elektroluminescentie wordt veroorzaakt door een materiaal dat licht uitzendt 

als reactie op een elektrische stroom die er doorheen gaat. De meest bekende elektronische 

component die deze technologie gebruikt is een LED. De term solid-state verwijst naar het feit 

dat de lichtbron een solide object is, een blok van halfgeleiders en niet, zoals het geval is in 

andere lichten, een vacuüm of gas buis. Solid-state verlichting (SSL) verwijst naar een soort van 

verlichting die gebruik maakt van light-emitting diodes (LED’s), organische light-emitting diodes 

(OLED) of polymer light-emitting diodes (PLED) als een bron van verlichting. Deze drie 

verschillende types zijn meestal geclusterd en gemonteerd in een geschikte behuizing en passen 

in alle gangbare lichtarmaturen.  

 

Voordelen van SSL is dat ze zichtbaar licht met een lagere warmteontwikkeling of andere 

energie-dissipatie genereren. Ze hebben een grotere weerstand tegen schokken, trillingen en 

slijtage, omdat er geen gloeidraad of buis kan breken en daarmee een verhoogde levensduur 

van maximaal 60.000 uur bij een goed ontworpen lamp. SSL’s bevatten geen kwik, die gebruikt 

wordt voor fluorescerende of HID (high-intensity ontladings) lampen. Ze zijn klein en ze zijn 

volledig dimbaar, een feit dat heel belangrijk wordt bij het gebruik van LED’s voor grote tv-
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scherm waar de LED’s van verschillende kleuren zijn, rood, groen en blauw om een volledig 

kleurenspectrum te creëren.  

 

 gas discharge lamps;26 

 

Gasontladingslampen produceren licht door het sturen van een elektrische ontlading door middel 

van een geïoniseerd gas. Zij bieden een lange levensduur en een hoge licht-efficiëntie, maar zijn 

moeilijk te vervaardigen. TL-lampen zijn het meest bekende voorbeeld van 

gasontladingslampen. Deze lampen maken gebruik van een edelgas zoals neon, argon, xenon of 

krypton of een mengsel van deze gassen, evenals aanvullende materialen, zoals kwik, natrium 

en / of metaalhaliden. Ze bestaan in verschillende vormen en maten, zoals buizen of cirkels en 

komen voor in verschillende kleuren. TL-buizen vereisen altijd een ballast om de stroom te 

kunnen reguleren. Hun efficiënter gebruik van energie in vergelijking met gloeilampen is een van 

de voordelen die TL-lampen hebben, een ander is hun langere levensduur. Een nadeel is de 

omvang van TL-lampen. Ze zijn complexer als gevolg van de ballast en andere elektronische 

apparatuur die nodig is en daardoor ook duurder dan gloeilampen. Recente ontwikkelingen 

bieden de mogelijkheid de TL-lamp te laten dimmen en zo de controle te vergroten die 

toepassing in media facades mogelijk maakt 

 

Compacte fluorescentielampen (CFL), ook bekend als spaarlampen, zijn ook 

gasontladingslampen. Veel CFL’s maken gebruik van dezelfde verlichting als gloeilampen en 

zullen deze geheel vervangen  in de toekomst. Ze produceren een ‘warme’ witte of een ‘koude’ 

witte kleur.  Ze produceren een ander soort licht dan conventionele gloeilampen doen. Het 

belangrijkste voordeel van spaarlampen is dat ze dezelfde hoeveelheid zichtbaar licht als gewone 

gloeilampen geven maar minder stroom gebruiken. Daar boven op hebben ze een langere 

levensduur. Deze twee factoren helpen het afschrijven van de hogere kosten voor de lamp. Een 

ander nadeel is dat CFL’s, zoals TL-lampen, kwik bevatten, waardoor de verwijdering ervan 

wordt bemoeilijkt. 

 

 high-intensity discharge lamps;27 

 

Deze soort lampen produceren zichtbaar licht door middel van een elektrische boog tussen 

wolfraamelektroden gehuisvest in een buis. Deze buis, gemaakt van gesmolten kwarts of 
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gesmolten aluminiumoxide, is gevuld met een mengsel van gas en metaalzouten. Hun 

belangrijkste voordeel ten opzichte van gloeilampen en tl-lampen is de lichtopbrengst een stuk 

hoger ligt. Sommige high-intensity ontladings lampen zijn dimbaar, zoals metaal halide lampen, 

maar ze zijn meestal niet geschikt voor media facades. 

display category 
De ontwikkeling en het gebruik van grote tv-scherm technologiën is snel toegenomen in de late 

1990’s en 2000’s. Verschillende technologieën zijn ontwikkeld, en diegene die geschikt zijn voor 

media facades worden hier besproken. De technologieën die hier worden besproken zijn LCD 

(liquid crystal display), plasma-scherm en LED-display. Al deze technologieën kunnen relatief 

eenvoudig worden geïnstalleerd in een groot formaat op elementen zoals muren. Dit maakt hen, 

afgezien van schermen op basis van CRT (cathode ray tube) technologie waarvan de lijvige en 

screen-size tot beperkingen leiden beschikbaar voor het gebruik ervan voor media facades. Deze 

verschillende technologiën bieden manieren van media inbedding in de architectuur en zullen 

een belangrijke rol spelen in de toekomst. 

 

 

 interferometric modulator display;28 

 

Een elektrisch geschakelde display bestaat uit miniatuur Fabry-Perot interferometers of 

Hengsten, een transparante plaat met twee reflecterende oppervlakken, of twee parallelle sterk 

reflecterende spiegels, die worden in-en uitgeschakeld met een Micro-Electro-Mechanical 

systeem (MEMS), een systeem op basis van over nanotechnologie. 

 

 electronic paper display;29 
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Een display technologie ontworpen om de verschijning van de gewone inkt op papier na te 

bootsen, is elektroforetische en vormen zichtbare beelden door herschikking van met pigmenten 

geladen deeltjes met behulp van een aangelegd elektrisch veld. Het interessante aspect hier is 

dat het scherm blijft actief en inhoud toont, ook wanneer losgekoppeld van een voedingsbron. 

 

 organic light emitting diode;30 

  

Ook bekend als lichtgevende polymeer (LEP) en organische elektro-luminescentie (OEL), OLED is 

een licht-emitterende diode (LED), waarvan emitterend elektroluminescerende laag is 

samengesteld uit een film van organische verbindingen. De organische verbindingen worden 

meestal gedrukt in een pixel matrix op een polymeer stof in rijen en kolommen waarin elke 

afzonderlijke pixel licht kan uitzenden in verschillende kleuren. 

 

 surface-conduction electron-emitter display;31 

 

Een flat-panel display technologie die gebruik maakt van het oppervlakte geleiding voor elke 

individuele pixel display en niet, zoals het geval was met de CRT-beeldscherm, een buis voor alle 

pixels. Bij deze technologie de oppervlakte geleiding zender zendt elektronen die een fosfor 

coating op het display laten oplichten. 

 

 field emission display;32 

 

Een type plat beeldscherm dat met behulp van veld-emitting kathodes fosfor coatings 

bombardeerd als het licht emitterend medium. FED’s zijn zeer vergelijkbaar met beeldbuizen, 

maar slechts een paar millimeter dik. 

 

De bovenstaande technologieën die een grote rol in de toekomst kunnen gaan spelen als het 

gaat om media facades. De onderstaande drie technologieën worden op dit moment reeds 

veelvuldig ingezet. 
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 LCD screen;33 

 

Vloeibare kristallen flatscreen schermen zijn overal te vinden in het moderne leven, niet alleen in 

tv’s. LCD’s zijn van cruciaal belang voor veel items van het dagelijkse leven: polshorloges, 

stereo’s, auto displays, zakrekenmachines en computerschermen. LCD’s in deze producten 

mogen dan misschien niet hetzelfde lijken als in flat screen TV’s, maar exact dezelfde 

technologie wordt gebruikt in alle types van LCD’s. Een LCD-paneel is een ‘doorlatende scherm’; 

gebaseerd op een aparte lichtbron om het licht te laten passeren voor het oog. De lichtbron is de 

‘back light’, een zeer dunne lamp die direct achter het LCD-paneel zit. Het licht van de 

achtergrondverlichting gaat vervolgens door een polariserende filter, deze filters en brengt de 

lichtgolven in een richting. Dan gaat het gepolariseerde licht door het feitelijke LCD-scherm. 

Hierin kunnen de vloeibare kristallen van het paneel het gepolariseerde licht blokkeren of het 

laat passeren. Dit is afhankelijk van hoe de vloeibare kristallen worden uitgelijnd op het moment 

dat het licht er door gaat. Het paneel is gemaakt van kleine individuele cellen die elk worden 

gecontroleerd door een kleine transistor voor de levering van stroom. Een pixel is gelijk aan 3 

cellen. Elke cel is gemaakt van rood, groen en blauw, bijvoorbeeld een 800x600 resolutie LCD-

scherm heeft 48.000 pixels en een totaal van 1.440.000 individuele cellen. Zodra licht door de 

vloeibare kristallen laag van de definitieve polariserende filter heen is gegaan loopt het 

vervolgens door een kleurenfilter. Elke cel zal dan een van de drie primaire kleuren van het licht 

vertegenwoordigen. Voordelen van een LCD-scherm zijn vooral functioneel, zoals een slank 

profiel, ze zijn lichter en minder volumineus, bovendien hebben ze geen burn-in zoals vroeger bij 

CRT-schermen en daarnaast een lager energieverbruik dan plasma of projectie systemen zoals 

CRT’s. Het systeem heeft echter ook nadelen. Een van de belangrijkste kwesties is het slechte 

zwart niveau (zwart kan alleen worden bereikt als een zeer donker grijs), smallere kijkhoeken, 

een tragere reactietijd en hogere prijzen als gevolg van eventuele problemen door mogelijke 

defecte pixels, welke ontstaan tijdens de fabricage. 

 

 plasma;34 

 

Het basisidee van een plasma-TV zijn allemaal aparte lichtjes van rood, groen en blauw die 

oplichten en het beeld vormen. Ieder pixel bestaat uit drie lichtjes: een rood, een groen en een 

blauw. Door de intensiteit van die lichtjes te regelen, kunnen alle kleuren gemaakt worden. Het 

centrale element in zo’n lichtje is plasma. Plasma is een bepaald gas dat UV-licht weergeeft door 
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een elektrische spanning die erdoor passeert (vrije elektronen worden toegevoerd). Een botsing 

met een bewegend deeltje, springt het atoom naar een hoger energieniveau. Het elektron valt 

dan terug naar zijn normale energieniveau waardoor energie vrijkomt onder de vorm van een 

UV-lichtfoton. Die UV-lichtfotonen zijn onzichtbaar voor de mens, maar zullen gebruikt worden 

om zichtbare lichtfotonen te weer te geven met behulp van een fosforescerende laag.Deze laag 

zet het ultraviolette licht om in zichtbaar licht. De kleur van dit zichtbare licht wordt bepaald 

door het fosfor. 

 

Om het plasma in een bepaalde cel te doen oplichten, laadt de plasmascherm processor die 

elektrodes die elkaar kruisen in die cel. Er zijn telkens 2 displayelektrodes per cel en 1 

adreselektrode per cel. De computer laadt eerst de displayelektrodes op om de cel op te laden, 

vervolgens wordt de adreselektrode gebruikt om het commando te geven licht te 

exciteren.Wanneer de gekruiste elektroden opgeladen zijn (met een potentiaalverschil tussen 

beide), zal een elektrische stroom vloeien door het plasma van die cel. Die stroom veroorzaakt 

een snelle stroom van geladen deeltjes die de gasatomen stimuleren om UV-fotonen los te laten. 

Die UV-fotonen komen dan terecht op fosforen (aan de binnenwand van de cel) die het UV-licht 

omzetten in zichtbaar licht.Ieder pixel bestaat uit 3 dots, met telkens rood, groen en blauw 

gekleurd fosfor. Door de stroom die door de cellen vloeit te veranderen, veranderen we tevens 

de intensiteit van het uitgestraalde licht.Zo is het mogelijk om 16,7 miljoen kleuren op een 

Plasma scherm weer te geven. 

 

De mate waarin het plasma materiaal opbrandt bepaald de levensduur van het plasma scherm. 

Nu is de levensduur van plasma schermen rond de 60.000 uren. De half-helderheidstijd van een 

kwaliteits plasmascherm bedraagt gegarandeerd 30.000 uur (LG).Bij een dagelijks gebruik van 6 

uur per dag goed voor ca. 14 jaar kijkplezier. Dit wil dus niet zeggen dat dit het einde van het 

plasmascherm is! Er is geen reden om aan te nemen dat deze niet nog vele jaren dienst kan 

doen. 

 

 LED screens;35 

 

LED schermen zijn videoschermen die helder genoeg zijn om bij direct zonlicht te kunnen 

functioneren. Een LED scherm is modulair opgebouwd uit verscheidene identieke onderdelen. Op 

deze wijze kan een scherm worden gecreëerd in theoretisch elke gewenste afmeting. Zo is 
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momenteel het grootste LED scherm ter wereld een ‘dak’ in een shopping mall in Bejing met een 

afmeting van maar liefst 250x30 meter. 

 

Een LED scherm bestaat feitelijk uit zeer veel kleine LED lampjes in de kleuren rood, blauw en 

groen die samen het hele spectrum vormen. Op deze manier kan een beeld worden gevormd. 

Doordat de gebruikte LED’s steeds kleiner worden wordt de kwaliteit van de LED schermen ook 

steeds beter. Elke ‘pixel’ bestaat uit LED lampjes met de genoemde kleuren. Hoe kleiner de LED 

mapjes hoe fijner de pixel kan worden. 
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media facade voor BK : theoretisch 
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architectonisch ontwerp 

stellingname en positie 
 

De Faculteit voor BK herbergt één van de twee academische opleidingen tot architect die 

Nederland rijk is. Daarmee speelt de faculteit een bepalende rol in de Nederlandse architectuur. 

De top architecten van morgen worden hier opgeleid en gevormd. Dat de faculteit daardoor een 

belangrijk gezicht is van de Nederlandse architectuur moge daarom duidelijk zijn. 

 

Daarnaast heeft de opleiding Bouwkunde in Delft een grote internationale aantrekkingskracht. 

Dit is enerzijds het gevolg van de visie van de Faculteit om internationale studenten binnen te 

halen en anderzijds door het goed bekend staan van de opleiding. In dit geheel speelt opnieuw 

de faculteit als de thuisbasis van de opleiding opnieuw een grote en dus ook veelal internationale 

rol. 

 

Daarmee is het belang van de faculteit meerledig gebleken. De faculteit biedt onderdak aan de 

opleiding architectuur en daarmee aan architectuurstudenten. Deze zullen de faculteit als één 

van de eerste gebouwen, naast het ouderlijk huis, in hun leven enorm sterk ervaren. Het 

architectonische verhaal dat de faculteit de gebruikers verteld zal daarmee ook deels bepalend 

zijn in hun overwegingen betreffende architectuur. 

 

De faculteit is verder een gebouw waarin naast hard werken ook plaats is voor ontmoeting. De 

faculteit is een academisch centrum waar veel verschillende disciplines elkaar ontmoeten en 

waar de link tussen theorie en praktijk volop aanwezig dient te zijn.  

 

De context van de nieuwe faculteit is de Delftse campus. Een campus die volgens velen niet 

bestaat en nooit zal bestaan. De stedenbouwkundige benadering is dan ook niet het maken van 

een campus maar juist het organiseren van een platform waarin theorie en praktijk elkaar 

ontmoeten en waar ruimte is voor ontspanning, cultuur en relaties. 

 

Het ontwerp “Kruithuisboulevard” is een stedenbouwkundige visie op het plangebied bestaande 

uit de TU Delft en Technopolis. De TU herbergt faculteiten, Technopolis bestaat uit bedrijven en 

onderzoekscentra. Samen met cultuur en ontspanning en toevoeging van extra gewenste 

functies zijn alle ingrediënten aanwezig om het gewenste platform te kunnen realiseren.  
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Ook in deze stedenbouwkundige visie speelt de faculteit voor BK een grote rol, zeker ook gezien 

de uitstralingen waaraan het gebouw dient te voldoen. Gezien de toekomstplannen voor het 

Technopolis gebied zou het interessant zijn een soort pioniers te ontwikkelen in het verder nog 

lege gebied zodat de eerste aanzet tot een levendig geheel wordt gemaakt. Zeker BK zou zo’n 

pionier kunnen zijn. De studenten die elke dag vanuit de binnenstad naar BK gaan maken 

namelijk een groot deel uit van de totale studentenpopulatie. Deze groep zou dan ook een goede 

pioniers rol kunnen vervullen. 

 

Kortom, BK als een pionier in het nieuwe masterplan met een sterke architectonische uitstraling, 

zowel nationaal als ook internationaal, en voorzienend in een groot aanbod van kennis, van een 

link tussen theorie en praktijk en in ruimte voor werken en ontmoetingen. 

concept stedenbouw en BK 
 

In deze korte uiteenzetting van het concept voor zowel stedenbouw als ook voor de faculteit 

verwijs ik verder naar de bijlage IV Hierin is een tussenpresentatie te vinden van de huidige 

stand van het ontwerp en de stedenbouwkundige inpassing. Daarnaast is in bijlage V een aantal 

tekeningen te vinden die het ontwerp voor het masterplan toelichten. De uitgebreide 

documentatie van beide ontwerpen is te vinden in aparte verslagen en presentaties. 

 

Stedenbouwkundig gezien is oriëntatie één van de belangrijkste thema’s in het plan. De 

bestaande oriëntatie is vrij sterk en wordt logischer wijs door gezet in het totale masterplan. 

Oriëntatie wordt geleverd door de A13, de Schoenmakersstraat, het Mekelpark, de Rotterdamse 

weg en de Schie in de hoofd noord-zuid richting. Al deze elementen lopen door in het totale plan 

en vormen daarmee en een duidelijke oriëntatie en een duidelijke zonnering van functies in het 

ontwerp. 

 

In de andere richting is één element te vinden die door zijn positie een centrale rol kan 

vervullen. De Kruithuisweg snijdt het masterplan in tweeën en vormt de schakel tussen de A4 en 

de A13. In veel visies wordt de Kruithuisweg gezien als een obstakel en wordt vervolgens zoveel 

mogelijk ontkend. Echter men kan de Kruithuisweg veel beter zien als een kans en 

dientengevolge handelen. 
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In het “Kruithuisboulevard” plan is de centrale rol dan ook voor de Kruithuisweg. Deze wordt 

uitgebreid met brede boulevard-achtige zones aan beide kanten en sterke beeldsbepalende 

bebouwing aan weerszijden. Hierin is plaats voor grote kantoren of functies als een nieuw 

gemeentehuis of een kantoor voor het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Door deze ingreep wordt de 

eenlijnige oriëntatie van het plan doorbroken en ontstaat een prachtig nieuw centrum gebied op 

de plaats waar het Mekelpark en de Kruithuisweg elkaar op verschillende niveaus kruisen. 

 

 

Daarmee wordt vervolgens ook het belang van het Mekelpark veel groter daar dit nu echt de 

(groene) schakel van het hele plan wordt. Het Mekelpark vervoert de mensen en schakelt alle 

faculteiten, onderzoekscentra, cultuur, ontspanning en bedrijven. 

 

Juist dit Mekelpark en haar schakelfunctie bepaald in sterke mate de positie van de faculteit voor 

BK. Het Mekelpark kent namelijk reeds een sterk startpunt in de combinatie Aula-Bibliotheek en 

loopt vervolgens door het hele plan tot aan het einde. Niets is logischer dan aan dit Mekelpark 

vervolgens een duidelijk eindpunt te koppelen. Deze gedachte in combinatie met de eerder 

genoemde behoefte aan pioniers die voor levendigheid in het nieuwe gebied gaan zorgen, leggen 

feitelijk de positie van de faculteit vast. Zoals de tekeningen laten zien wordt een eindpunt aan 

het Mekelpark gecreëerd door de combinatie BK-SBC. BK is de nieuwe faculteit die een groot 

gedeelte van de studentenpopulatie naar het nieuwe gebied trekt. Het SBC is een nieuw publiek 

gebouw waarin Science en Business elkaar gaan ontmoeten. Daar de faculteit ook een aantal 
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functies kan herbergen die als publiek zijn te bestempelen is een link tussen deze twee 

gebouwen een logische gedachte. 

 

Dat gezegd hebbende over de positionering van BK een verdere blik op de faculteit zelf. Het 

programma en de visie op ruimte voor werken en voor ontmoetingen leidt tot een splitsing van 

het programma in een publiek groep en in een privé groep. Visie op werken en ontmoeten is 

namelijk een sterke scheiding van die twee. Het harde werken moet plaats vinden in sterk 

afgeschermde ruimten waarin de concentratie en de mogelijkheden optimaal zijn. Ontmoetingen 

kunnen gepaard gaan met de grotere publieke functies en kennen daardoor een totaal ander 

karakter. 

 

De publiek groep is dus te definiëren als een groep bestaand uit de grote publieke functies en 

daarnaast de ruimte om ontmoetingen te regelen. Publieke functies kunnen geschaard worden 

onder de term ‘design factory’ waartoe bijvoorbeeld de bibliotheek behoord, maar ook de 

vormstudiehal, conferentie zalen en expositieruimten. Ook een groot centraal auditorium past 

hierbij. In de visie op deze publieke groep van functies speelt de context een sterke rol. Het 

publieke gedeelte is namelijk het meest bezochte gedeelte en kent verschillende 

bezoekersstromen. Daarom is een sterk integratie van het publiek bebouwde en het publiek 

onbebouwde gewenst. 

 

De privé groep is vervolgens te definiëren als de verzameling van functionele werkruimten. Deze 

bestaan voor het grootste gedeelte uit studio’s, voor studenten, en kantoren, voor docenten. 

Ook flexwerk plekken worden hier onder geschaard. Ten op zichte van het publieke gedeelte 

kent het privé gedeelte een beperktere bezoekersstroom. Hier komen namelijk alleen de 

architectuurstudenten en de docenten van de faculteit. Het karakter van deze privé groep is veel 

rustiger en geslotener vergeleken met de publiek groep. 
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De conceptuele schetsen in de bijlage maken het bovenstaande verhaal duidelijk. Privé en 

publiek kennen sterk andere karakters en hebben te maken met verschillende 

bezoekersstromen. Daarom is een sterk scheiding van deze twee gewenst om de verschillende 

karakters te realiseren en te behouden. 

 

Het voorgaande is samen te vatten in het concept voor de faculteit BK. Hierin komen zowel de 

stedenbouwkundige als ook de architectonische visie samen. BK wordt gepositioneerd aan het 

einde van het Mekelpark en vormt samen met het SBC een sterke afsluiting van de groene as 

door het gehele gebied. Als tegenhanger van de Aula-Bibliotheek combinatie vervult ook de BK-

SBC combinatie een sterk publieke rol. De schakel tussen TU, park, sport en cultuur en bedrijven 

wordt gerealiseerd door de publieke cluster in deze combinatie. 
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De faculteit wordt opgedeeld in een privé gedeelte, voor de architectuurstudenten en docenten, 

en een publiek gedeelte, gekoppeld aan het SBC en voor allerlei verschillende bezoekers. De 

gewenste sterke integratie door het publiek bebouwde en het publiek onbebouwde, als mede de 

gewenste oriëntatie van het gebouw in en op de park-as leiden, als mede de gewenste scheiding 

tussen het privé gedeelte en het publieke gedeelte van de faculteit, leiden tot het inzetten van 

het publiek onbebouwde om dit alles te bereiken. 

 

Door het publiek onbebouwde, het park en de context, in te zetten als scheiding tussen de twee 

gedeelten kunnen twee verschillende karakters worden gerealiseerd. Het publiek onbebouwde 

door laten lopen over het publiek bebouwde geeft enerzijds de mogelijkheid tot sterke integratie 

van deze twee en anderzijds tot een sterke oriëntatie van het gebouw in en op de park as. De 

uitdaging is de twee gedeelten toch één gebouw te laten zijn. Dit kan bijvoorbeeld bereikt 

worden door compositie en materialisatie. Dit wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. 

 

De facade speelt hierin een grote rol en daarmee raakt het ontwerpen weer aan de kern van dit 

rapport, een onderzoek naar de media facade voor BK. Als gezegd leveren de Bijlagen IV en V 

extra informatie over het ontwerpproject. Ook verschillende modellen doen dat. Dit proces is en 

blijft in beweging en wordt steeds aangepast. In het volgende hoofdstuk wordt vanuit deze 
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architectonische achtergrond de sprong naar de facade gemaakt en zoals duidelijk zal worden 

raken daar de ontwerp- en onderzoeksporen voor Architectuur en Bouwtechnologie elkaar en 

zullen nog sterker geïntegreerd verder gaan. 

de verschillende gevels 
 

In het ontwerp zoals dat er nu ligt zijn 6 facades te definiëren die allen zichtbaar zijn vanuit het 

publieke domein en die een bepaald facet en oriëntatie van het gebouw vertegenwoordigen. 

Onderstaande schets geeft deze 6 aan met Romeinse cijfers. Per facade volgt een korte analyse. 

 

Zoals het bovenstaande plaatje weergeeft bestaat het gebouw uit twee dozen, waarvan de ene 

zicht onder het maaiveld bevindt en de tweede er boven zweeft. Verbinding wordt gemaakt door 

een entree. Scheiding wordt gerealiseerd door het publiek onbebouwde. De zwevende doos kent 

vier facades en een vijfde facade, de onderkant van de doos. Deze onderkant kan men als een 

facade zien daar deze sterk te ervaren is vanaf het publiek onbebouwde. Daarmee wordt ook de 

zesde facade vastgelegd, namelijk het dak van het publiek bebouwde, dus het maaiveld. Het 

maaiveld op dit publiek bebouwde is de materialisatie van het publiek onbebouwde en tevens de 

enige expressie van het publiek bebouwde. 

In het kort de zes genoemde facades: 
 

I : De noordfacade van de architectuurdoos is de entreefacade vanuit het Mekelpark. Zoals 

eerder uitgelegd is de belangrijkste entreeroute voor de faculteit de route vanuit en door het 

Mekelpark. Daarmee vertegenwoordigd deze facade de eerste ervaring van de nieuwe faculteit. 

De noordelijke orientatie maakt deze facade tot een extra goede entreefacade omdat de 

noordfacade open en transparant zou kunnen worden uitgevoerd daar zonlicht hier de minst 
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grote rol speelt. Uiteraard hoeft dat niet, edoch de mogelijkheden liggen hier. Belangrijk op te 

merken is dat tijdens aankomst door het Mekelpark de noordfacade de enige volledig zichtbare 

facade is. 

 

II : De oostfacade is de minst zichtbare facade. Gekoppeld aan de bedrijven in het oosten van 

het masterplan is hier niet echt sprake van een lange entree en bijbehorende zichtlijnen. 

Daarmee is het belangrijkste over deze facade direct gezegd. 

 

III : De zuidfacade is wat betreft entreefacade van een ander kaliber, dat wil zeggen, vooral 

voor een ander soort bezoekers. De zuidfacade is namelijk enerzijds gelinkt aan het daargelegen 

SBC en anderzijds de link van de faculteit en haar publieke functies richting de bedrijven en 

onderzoekscentra. De zuidfacade heeft daarom weer wel een lange entree en bijbehorende 

zichtslijnen. 

 

IV : De westfacade is nog sterk afhankelijk van de exacte positie in het masterplan. Naarmate er 

meer Mekelpark voor het gebouw langs gaat lopen richting het aan het eind gelegen SBC wordt 

de westfacade meer en meer ervaren. Deze toename kan van de westfacade een interessante 

tussen gelegen entree facade maken. Om echter een sterkere oriëntatie van het gebouw te 

verkrijgen, de genoemde oriëntatie in dezelfde richting als de groene park-as, kan het logisch 

zijn een sterkere benadrukking van de westfacade juist niet te wensen. 

 

V : De vijfde facade die een rol speelt is de onderkant van de architectuurdoos. Deze heeft twee 

belangrijke doelen. De eerste is het contact met het maaiveld en het ‘grondvesten’ van de 

architectuurdoos. Hiermee wordt bedoeld dat deze facade via de entree het contact is met het 

publieke gedeelte van het gebouw. Het tweede belangrijke doel van deze facade is het 

versterken van de oriëntatie van het gebouw. Deze facade dient dan ook een beweging te 

communiceren. Zoals te zien is in de architectuurbijlage is daarom deze facade in één richting, 

te weten de park-as richting, gekromd om deze beweging te benadrukken. 

 

VI : De zesde en laatste facade is in eerste instantie misschien juist het minst facade. Het 

maaiveld, de publiek onbebouwde scheider van de architectuurdoos, het prive, en het publiek 

bebouwde gedeelte, is de enige expressie van het publieke gedeelte. Kortom het is de enige en 

daarmee dus belangrijkste facade van het publieke gedeelte. Belangrijk aspect is de mate 

waarin de facade wordt ervaren. In tegenstelling tot reguliere facades die tijdens aankomst al 
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enige tijd te zien zijn wordt deze facade pas ervaren als de gebruiker er reeds is aangekomen. 

De gebruiker fietst of loopt dan namelijk al op het gebouw. 

facade ontwerp: integratie BT en AR 

stellingname en positie t.o.v. de facade 
 

De facade van een gebouw is veel meer dan een klimatologisch scheiding tussen binnen en 

buiten. De facade van een gebouw is het gezicht van een gebouw. De eerste ervaring van een 

gebouw is het zien en ervaren van de facade. De expressie die van de facade uitgaat is vormt de 

grondslag voor de eerste mening die een gebruiker over het gebouw vormt.  

 

 

Communicatie is in dit rapport veelvuldig aangehaald en uitgelegd. De facade van een gebouw 

speelt een grote rol in het verhaal dat door het gebouw wordt verteld. Hieraan liggen veelal 

architectonische overwegingen ten grond slag. Deze kunnen in twee groepen worden opgedeeld. 

In het eerste geval is er de overtuiging dat de facade een afspiegeling van het gebouw of de 

directe omgeving moet zijn. Dat daardoor de facade de functionaliteit van het gebouw dient te 

worden weerspiegeld. Hier zijn vervolgens vele architectonische mogelijkheden voor te 

ontwerpen. In het tweede geval worden facade en gebouw juist volledig los gekoppeld. De 

facade wordt hierbij beschouwd als een decor, een voorzet wand, die volledig los staat van wat 

het gebouw binnen doet. 

 

Zoals in voorgaande hoofdstukken duidelijk is geworden is de kern van dit onderzoek het 

ontwikkelen van de media facade voor de faculteit Bouwkunde. De grondslag voor het 



50 
 

ontwikkelen van de media facade ligt in de fascinatie voor dynamiek. Als gezegd zijn de 

hedendaagse gebouw veelal statisch in drie dimensies. In de vierde dimensie, de tijd, zijn 

gebouw licht dynamisch als gevolg van het verouderingsproces. De zoektocht naar een 

dynamisch gebouw, een gebouw dat communiceert is dan ook een zoektocht naar het 

dynamischer maken van de vierde dimensie. Kortom het is een onderzoek naar communicerende 

uitgangspunten die het mogelijk maken het gebouw dynamischer te laten zijn. Nu deze kern 

goed vast ligt en de benodigde informatie is verzameld, geanalyseerd en onderzocht kan de stap 

worden gemaakt richting een ontwerpvoorstel. 

de vierde dimensie 
 
De laatste zinnen van de voorgaande alinea vertellen het centrale doel van dit 

Bouwtechnologische onderzoek. Daarmee komt ook het uiteindelijke doel van het onderzoek 

vast te liggen. Het fundament van het onderzoek ligt in de fascinatie voor dynamiek in 

architectuur. Met dynamiek in architectuur wordt verandering bedoeld. Omdat de context van 

een gebouw voortdurend veranderd is het eigenlijk vreemd dat een gebouw vooral statisch is. 

Mensen en dieren, maar ook onze hulpmiddelen, passen zich voortdurend aan in een 

veranderende omgeving om steeds actueel en optimaal te kunnen presteren. 

 

De huidige technologische ontwikkelingen in toepassingen van licht en geluid maken het 

mogelijk ook voor architectuur concepten te ontwikkelen die een gebouw van statisch naar 

dynamischer gaan maken. Kortom, concepten die een gebouw de mogelijkheid geven mee te 

veranderen met een veranderende omgeving. Mogelijkheden om een gebouw ook echt te laten 

reageren op die veranderende omgeving. 

 

Alvorens concepten te ontwikkelen voor de faculteit bouwkunde is een korte verdere analyse van 

het huidige architectonische ontwerp en de architectonisch gewenste expressie nodig. Hiermee 

kan vervolgens het geconcludeerde uit het Bouwtechnologisch onderzoek worden gecombineerd 

met de architectonische uitgangspunten. 

informatie en reactie 
 
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat informatie de belangrijkste eigenschap van 

communicatie is. Als men het heeft over communiceren dan bedoeld men informatie transport 

tussen een bron en een ontvanger. Informatie is een begrip dat in het huidige technologische 
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tijdperk feitelijk met alles verbonden is. Bijna elke proces is een proces van informatie 

overdracht. 

 

Om te zoeken naar dynamiek in architectuur en het ontwikkelen van concepten daarvoor is het 

nodig een basis te hebben van waaruit wordt gedacht en gewerkt. Ook in dit onderzoek is 

gebleken dat informatie overdracht een goede basis is om van daaruit te werken aan de media 

facade voor BK.  

 

Met die kennis is het mogelijk een analyse te maken van mogelijk aanwezige en interessante 

informatie die gebruikt kan worden om een gebouw dynamisch te maken. Kortom er is dan een 

goede reden voor de mate en de vorm waarin een gebouw dynamisch wordt gemaakt. Het gaat 

dan ook om twee zaken; 1. welke informatie is waar te vinden en 2. voor wie is die informatie 

interessant. 

 

Een tweede belangrijke eigenschap van communicatie is in dit onderzoek gedefinieerd als 

reactie. In communicatie gaat het om reactie. Informatie, een opmerking of een actie lokt een 

reactie uit. Dat is wat communicatie dynamisch maakt. 

 

Overgezet naar architectuur kunnen we dynamische architectuur dus ook als reagerend op 

andere factoren zien. Een gebouw dat reageert, dat zich een reactie laat ontlokken, dat is een 

gebouw wat dynamisch te noemen is. Ook in deze gaat het om een tweetal zaken; 1. welke 

soort van reactie kan een gebouw verzorgen en 2. op wie of wat moet het gebouw reageren.  

 

Deze korte analyse levert feitelijk een tweetal thema’s welke in de loop van het proces weer aan 

de orde komen. Het eerste thema is communicatie. Daarin draait het om informatie die 

interactief, dat wil zeggen wisselend, is. Het tweede thema is reactie. Daarbij draait het om 

gedrag, om acties, waarop gereageerd wordt. Kortom er is sprake van een reactief proces.  

 

eerste conclusies 
 
In dit hoofdstuk zijn fascinatie voor dynamiek, het onderzoek naar mediatecture en haar 

mogelijkheden en het architectonisch ontwerp samengekomen. De kern van de zoektocht naar 

dynamiek is gegeven. Daarnaast zijn een tweetal thema’s opgeworpen en zijn de gevels die een 

rol spelen geanalyseerd.  
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Het verhaal: 

 
De doos: 

 
Het gewicht: 

 
De openheid: 
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Met deze informatie is in het volgende hoofdstuk in een korte aaneenschakeling van punten 

opgesomd wat het doel is voor het ontwerpproces, wat de richtlijnen zijn en hoe het programma 

van eisen er uitziet. 

facade ontwerp: richtlijnen 

doel 
 

Het ontwikkelen van een interactieve en reactieve media facade voor de faculteit BK die 

informatie en gedrag visualiseert. 

thema's 

 

interactief en informatie = COMMUNICATIE 

Relevante informatie is van het gebouw af te lezen. Nieuwe informatie input doet het gebouw 

veranderen waardoor deze nieuwe informatie wordt gecommuniceerd. Een gebruiker/passant 

leest deze informatie af van het gebouw. 

 

reactief en gedrag = REACTIE 

Het gebouw verandert op basis van een actie. Een wisselende actie heeft een wisselende reactie 

tot gevolg. De gevel reageert op acties van externe factoren. De externe factor beïnvloedt de 

uitstraling van de gevel.  

programma van eisen 
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interactief en communicatie 

- de gevel communiceert relevante informatie; 

- de gevel is instaat wisselende informatie goed over te brengen; 

- de informatie is dynamisch en altijd actueel; 

- de interactieve media facade is een geïntegreerd onderdeel van de facade; 

- verandering van informatie geschied op basis van menselijk ingrijpen; 

- de technologie wordt geoptimaliseerd voor deze toepassing; 

 

reactief en gedrag 

- de gevel reageert op acties van een externe factor; 

- de externe factor is een interessante en een dynamische factor; 

- de reactie is dynamisch en altijd actueel; 

- de reactieve media facade is een geïntegreerd onderdeel van de facade; 

- verandering van de reactie geschied op basis van data; 

- de technologie wordt geoptimaliseerd voor deze toepassing; 

 

bouwtechnologisch 

- de facade is een klimaatscheiding tussen exterieur en interieur; 

- de facade voldoet aan alle hedendaagse bouwtechnische eisen betreffende klimaat, zonlicht, 

transparantie etc.; 

 

architectonisch 

- de facade van de architectuurdoos is in de basis in alle richtingen gelijk; 

- de ‘doos’ expressie blijft bewaard; 

- de zichtbare facade verteld over het onzichtbare publieke gedeelte; 

- de facade behoudt haar eigen identiteit behorend bij het privé gedeelte; 
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Media facade voor BK : concept 
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architectonische expressie 
 
Het gebouw communiceert in zijn opzet een tweetal thema’s; privé en publiek. De interne 

tegenstelling is dat privé wel zichtbaar is en publiek veel minder. Daarmee wordt het privé blok 

ook een uithangbord voor het publieke blok. Deze thema’s in de ruimtelijke opzet komen ook in 

de gevel terug als open en gesloten. In de gevel is toegankelijkheid af te lezen. Het rondom 

doorzetten van deze thema’s levert een helder expressie van het architectuurblok. 

open vs gesloten 
 
De open gevel is gekoppeld aan functies als de studio’s, loungeplekken, flexwerkplekken en 

bepaalde infrastructuur. De gesloten gevel is gekoppeld aan kantoren, vergaderruimten, 

presentatieruimten en rustiger flexwerkplekken. Open en gesloten is gebaseerd op eisen wat 

betreft de privacy of juist publiekheid van een ruimte. Verder speelt benodigd zonlicht een rol. 

 

 
Architectonisch is verder een onderscheid gemaakt tussen de twee hoofdfuncties in de 

architectuurdoos; de studio’s en de kantoren. De kantoren zijn voor docenten die een langere 

periode werken op de faculteit. Zij zijn verbonden aan de onderwijs instelling en daarmee 

‘intern’ gericht. Dit heeft tot logisch gevolg de koppeling aan het geslotene. Studio’s anderzijds 

zijn voornamelijk bedoeld voor de studenten. Studenten brengen een afgebakende periode door 
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op de faculteit met als doel te worden voorbereid voor de buitenwereld. Dat hier een koppeling 

aan het open karakter een gevolg is moge logisch zijn. 

 

Beide thema’s slingeren over de architectuurdoos. Het gebouw, de architectuurdoos, kent 

daarmee dus een tweetal rondgaande elementen, open en gesloten, die enerzijds een heldere 

expressie tot gevolg hebben en anderzijds relateren aan de verschillende interne ruimten. 

Daarmee zijn de basiselementen van de gevel helder en eenduidig en kan de gewenste ‘doos’ 

expressie worden verkregen. 

 

 
 

Noot bij deze uitwerking is dat de hoeveelheid open en gesloten uiteraard per gevel kan wijzigen 

daar deze sterk gekoppeld is aan een bepaalde oriëntatierichting. 

dynamische expressie 
 
De belangrijkste Bouwtechnologische wens is het bereiken van dynamiek. Voor de faculteit 

wordt namelijk gestreefd naar een gebouw dat in de vierde dimensie veel dynamischer is 

waardoor het als actueler en reactiever wordt ervaren.  

 

In het vorige hoofdstuk zijn vanuit media overwegingen een tweetal thema’s vast gesteld; 

communicatie en reactie. Gevolgd door de eis van integratie van deze mediatoepassingen in de 

architectuur en de facade is een koppeling van deze twee thema’s aan architectonische 

uitgangspunten een logisch gevolg. Er volgt namelijk een nieuwe tweedeling; 1. open en reactie 
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en 2. gesloten en communicatie. Waarom open aan reactie wordt gekoppeld en communicatie 

juist aan gesloten zal later blijken als een verdere uitwerking volgt. 

 

 

 
Beide genoemde thema’s leiden tot een sterk reactief en actueel karakter van het gebouw. 

Daarmee wordt het gewenste dynamische effect bereikt welke ook nog eens op heldere gronden 

geschied. Om de helderheid van beide thema’s te houden wordt aan communicatie de term 

‘langzame’ dynamiek gehangen en aan reactie de term ‘directere’ dynamiek. 

concepten 

langzame dynamiek 
 

Langzame dynamiek is de term die behoort bij het thema communicatie. Kern is dat relevante 

informatie van het gebouw af is te lezen. Nieuwe informatie input doet het gebouw veranderen 

waardoor deze nieuwe informatie wordt gecommuniceerd. Een gebruiker/passant leest deze 
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informatie af van het gebouw. Het gebouw is daarmee actueel en reageert op veranderingen in 

informatie. Voorstel is het gebouw haar eigen situatie te laten communiceren. Situaties zijn dan 

de onderwijsweken die kunnen variëren van normaal naar tentamens of naar presentaties. Ook 

unieke gebeurtenissen, bijvoorbeeld de dag van de architectuur of de komst van een grote 

internationale spreker, zijn situaties die het gebouw kan communiceren. 

 

Het werkt als volgt: de kleur van het gebouw weerspiegelt de toestand van het gebouw. Een 

bepaalde kleur staat voor een normale werkweek, een andere voor tentamens of presentaties. 

Een kleur kan ook staan voor de komst een grote architect als spreker. Weer een andere kleur 

staat voor een aanwezige expositie. Deze verandering is langzaam en er vindt interactie plaats 

tussen wat het gebouw faciliteert en de bezoeker. Je kunt aflezen wat je gaat aantreffen. De 

kleur, bijvoorbeeld groen voor standaard college weken, kan intenser zijn naarmate meer 

mensen zich in een achterliggende ruimte bevinden. Daarmee wordt naast in welke toestand het 

gebouw zich bevindt ook de drukte in het gebouw per ruimte gecommuniceerd. 

 

onderwijs weken      - neutrale toestand 

witte weken      - kleur 1  

presentatie weken     - kleur 2  

tentamen weken     - kleur 3 

afstudeerpeilingen     - kleur 4 

expositie      - kleur 5  

grote internationale spreker   - kleur 6 

dies natalis architectuur onderwijs  - kleur 7 

dag van de architectuur    - kleur 8 

…………?      - kleur 9 
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Denk bij kleuren niet aan felle kleuren maar aan mooie zachte tinten die het gebouw een 

prachtige uitstraling geven. Een extra aspect wat betreft communicatie om toevoegen is een 

variatie in een kleur aan te brengen. Stel in presentatie weken is het gebouw groen. Alle panelen 

nemen dan deze groene tint aan waardoor het gebouw groen wordt en de presentatie toestand 

communiceert. Een tint verschil in het groene van de panelen communiceert de drukte in een 

achterliggende ruimte. Hoe meer mensen er werken hoe helderder de groene tint. In dat geval 

meten sensoren de bewegingsfactor. Een hogere bewegingsfactor staat voor meer mensen en 

resulteert in een scherpere tint op de gevel. Het gebouw communiceert dan als geheel de 

presentatietoestand en gevelpanelen zelf vertellen over het activiteitenpeil in de achterliggende 

ruimten. Deze tweede toepassingen heeft nog even een vraagteken. 

directe dynamiek 
 

Bij directe dynamiek draait het om gedrag en reactie. Het gebouw is reactief en reageert op 

input van externe factoren. Deze input wordt omschreven als gedrag en is bijvoorbeeld te halen 

uit acties van een externe factor. Het gebouw verandert op basis van zo’n actie. Een wisselende 

actie heeft een wisselende reactie tot gevolg. Daarmee beïnvloedt de externe factor de 

uitstraling van de gevel. Deze vorm is directer omdat ze één op één kan gebeuren. 

 

Enkele toepassingen van dit thema zijn: mensen als externe factor door looplijnen weer te 

geven, mensen als externe factor in bedieningsvorm, velden/schermen in relatie tot situatie van 

het gebouw, grotere velden/schermen in relatie tot hoeveelheid mensen, schermen/velden ten 

behoeve van het onderwijs, schermen/velden als cultuurpodium. 
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Druksensoren in het maaiveld registreren looplijnen van personen en deze lijnen zijn als 

oplichtende LEDS in zo’n veld op de facade waar te nemen. De looplijnen worden exact weer 

gegeven. De snelheid van het lopen bepaald de intensiteit. Harder en sneller lopen geeft een 

feller spoor op de facade. Hoe meer lopende mensen des te meer oplichtende lijnen op de 

facade. 

 

Een andere vorm is het beïnvloeden van de gevelvelden door persoonlijke invoer. Nabij de 

velden op het maaiveld komen bedieningskolommen. Toepassingen zijn tekenen op een tablet 

en deze tekening op de gevel showen. Het schrijven van een snelle boodschap voor iemand die 

wat later arriveert. Ook het spelen van een spel als boter-kaas-en-eieren is mogelijk. Bediening 

gaat dan door met je voeten te tekenen in het daarvoor bedoelde veld waardoor dmv 

druksensoren het spel op de gevel wordt gespeeld. 
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Uiteraard kunnen de velden ook echt als scherm worden ingezet en op die wijze plaatjes laten 

zien of zelfs animaties of films showen. De schermen kunnen zo dus ook communicatief worden 

ingezet en worden gerelateerd aan de kleur van het gebouw. Bijvoorbeeld het gebouw is geel 

want er komt een internationale spreker en de schermen worden ingezet om gerealiseerde 

projecten van deze internationale architect te laten zien. 

 

Stel een persoon start een filmpje. Zolang hij alleen kijkt wordt maar een klein gedeelte van het 

scherm benut. Naarmate meer mensen met hem meekijken, er dus meer mensen worden 

geregistreerd door de sensoren, wordt het benutte scherm ook groter. Als je genoeg mensen om 

je heen verzameld kan je filmpje uitgroeien tot een film over vele vierkante meters gevel 

oppervlak. 
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De schermen kunnen ook worden ingezet voor het onderwijs. Zeker in de toekomst als 

handtekenen bij wijze van spreken op tablets gaat gebeuren zou zo’n les buiten kunnen plaats 

vinden waarbij werk steeds direct op de gevel zichtbaar is. De docent zet dit grote scherm 

vervolgens ook weer in om commentaar te geven. 

 

Weer een andere toepassing van de velden en de facade als geheel is het in te zetten als het 

decor van een pop/cultuur podium. Het maaiveld wordt het podium en de achterliggende gevel 

vormt het decor voor een groot optreden zoals tijdens BK BEATS. 

conclusie 
 

De mediafacade voor BK is na aanleiding van dit hoofdstuk te verdelen in een tweetal concepten 

die zowel architectonisch als Bouwtechnologisch van elkaar verschillen. De ‘doos’ expressie 

wordt nagestreefd door inzet van een tweetal thema’s die als twee slingers rond de architectuur 

doos gaan en daarmee een heldere en eenduidige uitstraling aan de architectuurdoos geven. 
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Het eerste thema is communicatie, een vorm van langzame dynamiek, die gekoppeld wordt aan 

de architectonisch gesloten gevel gedeelten. Het tweede thema is reactie, een directere vorm 

van dynamiek, die is gekoppeld aan de architectonisch open gevel gedeelten. 

 

In de volgende twee hoofdstukken volgen achtereenvolgens het ontwerp en dus de uitwerking 

van de in dit hoofdstuk genoemde concepten en vervolgens de technische uitwerking van het 

ontwerp. In dit tweede hoofdstuk wordt het ontwerp technisch onderbouwd. Hierin komen ook 

alle technische gegevens van het ontwerp naar voren. 
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Media facade BK : ontwerp 
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Om de helderheid van het ontwerp en van dit rapport te bewaren wordt dit hoofdstuk gesplitst in 

de beschrijving van de ontwerpen behorend bij de twee genoemde thema’s. Voor beide thema’s, 

communicatie en reactie, wordt een ontwerpvoorstel gedaan en beschreven. De bijgevoegde 

tekeningen verduidelijken het ontwerp. Ook in het volgende hoofdstuk dat handelt over de 

technische uitvoerbaarheid van het ontwerp wordt de opdeling aan de hand van deze twee 

thema’s gedaan. Op de uiteindelijke gevel, de architectuurdoos, zullen de beide ontwerpen 

worden gecombineerd en tot een geheel verweven. Kortom, ondanks dat beide ontwerpen hier 

als opgesplitst en apart worden behandeld zegt dit niets over de onderlinge relatie op de gevel. 

Op de uiteindelijke gevel zijn ze verweven tot een geheel en een eenduidige expressie. 

 

interactief en informatie; communicatie  
 

Alvorens het ontwerp toe te lichten nog kort de opsomming van de eisen die voor dit thema zijn 

opgenomen: 

 

- de gevel communiceert relevante informatie; 
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- de gevel is instaat wisselende informatie goed over te brengen; 

- de informatie is dynamisch en altijd actueel; 

- de interactieve media facade is een geïntegreerd onderdeel van de facade; 

- verandering van informatie geschied op basis van menselijk ingrijpen; 

- de technologie wordt geoptimaliseerd voor deze toepassing; 

 

Zoals gezegd wordt dit thema gekoppeld aan de architectonische wens van ‘geslotenheid’. Dit 

betekent dat deze gevel hoofdzakelijk gesloten is met een bepaald percentage aan openingen. 

Deze openingen zijn vervolgens afhankelijk van 1. achterliggende functie en van 2. de 

oriëntatierichting van de gevel zijnde noord, oost, zuid of west.   

 

In het hoofdstuk “Concepten” is uit de doeken gedaan welke functie voor dit thema is bedacht. 

Het gebouw gaat haar toestand communiceren. Een verandering van toestand betekent een 

verandering in expressie waardoor deze nieuwe toestand wordt gecommuniceerd. De wijze van 

communicatie is vastgelegd als kleurverandering. Kortom het gevel ontwerp moet in staat zijn 

van kleur te veranderen. 

 

Bij deze kleurverandering spelen een tweetal zaken een belangrijke rol. Ten eerste de intensiteit 

van de kleuren. Doel is lichte zwemen van kleur te communiceren. Het gebouw moet dus niet 

felgroen zijn in een presentatieweek maar een zweem van groen over zich hebben. De 

basiskleur van de architectuurdoos dient in een presentatieweek groen te zijn maar deze groene 

tint dient niet storend te zijn maar juist het gebouw en de doos te versterken. Als tweede is er 

de neutrale toestand die belangrijk is. Dit betekent dat het gebouw moet functioneren en er 

goed uit dient te zien op het moment dat er niet een bepaalde kleur wordt gecommuniceerd. 

Geen kleur staat voor een normale onderwijs week. Het niet gebruiken van de 

kleurveranderende mogelijkheden moet niet opvallen wanneer deze niet worden gebruikt. 

 

Met deze laatste eis in het achterhoofd volgt al vrij snel de conclusie dat de lichttechnologie die 

de kleurverandering moet bewerkstelligen netjes weggewerkt en geïntegreerd in de gevel dient 

te zijn. Kortom dat wanneer deze technologie niet wordt gebruikt dit geen van de 

bezoekers/passanten op valt.  

 

De keuze om de technologie in de gevel weg te werken heeft direct gevolgen voor de opbouw 

van de gevel. Hierin zijn nu een drietal zones waar te nemen. Van binnen naar buiten spreken 

we over: de bouwfysische zone, de technologie zone en de gevelexpressiezone. De bouwfysische 
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zone is de zone die de klimatologische eisen bewerkstelligd. In deze zone is ook de benodigde 

constructie, afhankelijk van het soort gevel, op genomen. De technologische zone is de zone 

waarin de lichttechnologie en haar toebehoren is opgenomen. De gevelexpressiezone is tenslotte 

het aanzien van de gevel, het gebruikte materiaal, de buitenste zone. In de drie zones zijn nog 

twee belangrijke lijnen waar te nemen; de waterkerende lijn en de warmte-koude lijn. De 

waterkerende lijn is het punt in de gevel doorsnede waar de gevel waterdicht wordt. De warmte-

koude lijn ligt aan de buitenkant van de bouwfysische zone. Het één en ander is verduidelijkt op 

onderstaande tekening. 

 

 

De wetenschap dat de lichttechnologie in de gevel wordt weggewerkt heeft een gevolg voor de 

buitenste zone, de gevelexpressiezone. Deze dient namelijk de kleurverandering te kunnen 

communiceren. Kortom de achterliggende lichttechnologie moet door die buitenste zone kunnen 

heen breken. Dat leidt tot de conclusie dat deze buitenste laag niet volledig gesloten kan zijn, 

het licht moet er namelijk door heen kunnen. 

 

Onderzoek wijst uit dat er een aantal mogelijkheden zijn om dit te bereiken. Elk willekeuring 

plaatmateriaal kan van perforatiepatroon worden voorzien waardoor brandend licht achter het 

plaatmateriaal er door heen kan schijnen om zo het materiaal van een kleur te voorzien. Deze 

toepassing is feitelijk met alle soorten materialen als kunststof beplatingen, keramische tegels, 
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aluminiumbeplating, staalbeplating etc. te bereiken. Groot vraagteken bij een dergelijk ontwerp 

is de werkelijke integratie van mediatechnologie en gevel. In neutrale toestand is dan vooral de 

perforatie aanwezig. Daar dit hoogstwaarschijnlijk het geval is voldoet een toepassing van 

geperforeerd plaatmateriaal niet aan het gewenste eindresultaat. 

 

Alvorens verder te zoeken naar mogelijke ontwerpen is het goed na te denken over een 

eventuele versterking van de doosexpressie door voor beide type gevels, open en gesloten, een 

hoofdmateriaal te kiezen. Het volgende hoofdstuk zoomt in op het ontwerpproces van de open 

reactie gevel maar goed om in het achterhoofd te houden vast dit: de open, dus transparante 

gevel, moet worden voorzien van zonweringselementen. Als basiselement in dat gevelontwerp is 

dan ook de lamel bedacht. Daarover later meer maar bij de keuze van een eventueel 

hoofdmateriaal zit deze lamel toepassing alvast in gedachten. 

 

Een interessant materiaal met een krachtige en heldere uitstraling is beton. Een juiste afwerking 

en toepassing van dit materiaal kan heel goed dienen om de gewenste doos expressie te 

bereiken. Onderzoek naar beton gevels levert heel veel verschillende soorten op. Daarover later 

meer, voor nu is interessant hoe kan dit beton communicatief worden gemaakt. Uiteraard 

kunnen ook betonnen gevelelementen worden geperforeerd in een bepaald patroon om de 

achter liggende mediatechnologie doorgang te verlenen maar dan rijst dezelfde vraag als zojuist 

gesteld: hoe is het gebouw in neutrale toestand. 

 

Toch heeft dit verder nadenken over beton de oplossing voor dit ontwerpvraagstuk geleverd. 

Een jong innovatief betonmateriaal is lichtdoorlatend beton. Hierbij gaat het om glasvezels die 

verwerkt zijn in beton. Glasvezel heeft de eigenschap licht te kunnen transporteren. De 

glasvezels lopen in het beton van de ene naar de andere kant. Een lichtbron als de zon aan de 

ene kant geeft licht aan de andere kant. Onderbreking van de bron, bijvoorbeeld je hand, geeft 

een handschaduw aan de andere kant. Op de technische en constructieve kwaliteiten van beton 

hebben deze glasvezels nauwelijks tot geen invloed. De onderstaande figuur geeft de 

basiswerking van het lichtdoorlatend beton weer. 

 



70 
 

              

Deze innovatie fascineert en lijkt mogelijkheden in zich te hebben dit ontwerpvraagstuk op te 

lossen. Een eerste vraag is: werkt ook een lamp als lichtbron voor licht transport en zo ja wordt 

ook een eventuele kleurverandering goed doorgegeven? Onderzoek wijst uit dat op beide vragen 

met ja kan worden beantwoord. Kortom glasvezel geeft licht door afkomstig uit een willekeurige 

bron en is daarnaast in staat alle mogelijke kleuren van licht die een bron kan produceren in 

exacte kleurintensiteit door te geven. 

 

Het vraagteken dat de voorgaande geperforeerde plaatmaterialen betreffende de neutrale 

toestand en werkelijk integratie met zich meebracht speelt in deze beton toepassing geen rol. In 

neutrale toestand, de lichtbron is uit, zijn de glasvezels nauwelijks waarneembaar. In dat geval 

bestaat de gevel uit schijnbaar normale betonelement in elke gewenste basiskleur die hoogsten 

een tint verschil in zich hebben. Daarmee wordt de gewenste neutrale expressie bereikt, wordt 

een innovatief materiaal op innovatieve en functionele wijze ingezet en wordt een gevel ontwerp 

gegenereerd dat de gewenste communicatie kan bewerkstelligen waarbij de mediatechnologie 

wordt geïntegreerd. Onderstaande figuur geeft de voorlopige ontwerp doorsnede. In het 

volgende hoofdstuk, waar het gaat om de technische uitwerking, volgen mogelijke varianten van 

dit ontwerp en daarnaast technische gegevens betreffende toegepaste materialen. 

reactief en gedrag; reactie  
 

Alvorens het ontwerp toe te lichten nog kort de opsomming van de eisen die voor dit thema zijn 

opgenomen: 

 

- de gevel reageert op acties van een externe factor; 

- de externe factor is een interessante en een dynamische factor; 

- de reactie is dynamisch en altijd actueel; 

- de reactieve media facade is een geïntegreerd onderdeel van de facade; 

- verandering van de reactie geschied op basis van data; 
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- de technologie wordt geoptimaliseerd voor deze toepassing; 

 

De eisen voor deze reactieve mediafacade worden gekoppeld aan de architectonische wens van 

‘openheid’. Openheid wordt uitgelegd als een sterke link met buiten kortom met sterke externe 

relatie. Een in sterke mate ‘open’, dat is transparante, gevel heeft één belangrijk gevolg. Om 

goede interne klimatologische omstandigheden te bereiken dient de gevel in staat te zijn en 

transparant te zijn en daarnaast direct invallend zonlicht te weren.  

 

Nu zijn er vele mogelijkheden dat laatste te bereiken maar de kunst is een oplossing te 

ontwerpen die ook een eventuele architectonische expressie versterkt. Zoals gezegd slingert ook 

deze ‘open’ gevel zich net als de ‘gesloten’ gevel rond de architectuur doos om samen een 

heldere en eenduidige expressie te bewerken. De stap om daarom de zonweringsmogelijkheden 

in te zetten in deze architectonische expressie is vervolgens een logische. 

 

Tweede belangrijke eis is de mogelijkheid tot reactie en de inzet van velden/schermen ter 

ondersteuning van de situatie waarin het gebouw verkeerd. Een voorbeeld van dat laatste is een 

gebouw dat geel is en daarmee communiceert dat er een internationaal bekende architect 

langskomt voor een lezing. In dat geval zouden de velden/schermen afbeeldingen van door deze 

architect gerealiseerde projecten kunnen tonen. Dat de gewenste reactie mogelijkheden zoals 

beschreven in de vorige hoofdstukken ook kunnen worden geïntegreerd in deze velden moge 

voor zich spreken. Kortom voor deze gevel is het belangrijk een goed zonweringssysteem te 

ontwikkelen dat de architectonische expressie versterkt terwijl daarnaast schermen/velden 

worden geïntegreerd met de gevel. 

 

Dat brengt ook voor dit gevel ontwerp een zonering met zich mee. Ook in deze gevel is sprake 

van een drietal zones. Van binnen naar buiten zijn dit achtereenvolgens; de bouwfysische zone 

klimatologisch koud/warm, de bouwfysische zone klimatologisch zonwering, de mediazone. De 

eerste bouwfysische zone in de klimatologische scheiding tussen binnen en buiten, de 

transparante gevel. De tweede bouwfysische zone is de architectonische zone met als doel het 

zonlicht te reguleren. De buitenste zone is de zone waarin de mediatoepassing wordt 

geconstrueerd. 
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De transparante gevel is vrij eenvoudig vorm te geven door middel van kozijnen en glas met een 

eventuele achterliggende subconstructie voor bevestiging. De tweede bouwfysische zone de 

lamellen kent een tweetal variabele maten; de onderlinge verticale afstand en de diepte van de 

lamel. Beide maten zijn afhankelijk van 1. de achterliggende functie en van 2. de 

geveloriëntatie. Zoals bij de vorige gevel deze twee eigenschappen van de gevel het percentage 

openheid bepalen in de gesloten gevel zo bepalen ze in dit geval de maatvoering en onderlinge 

afstand van de lamellen.  

 

De lamellen kunnen bijvoorbeeld in aluminium worden uitgevoerd. Een eventueel extra 

onderzoek, dit valt echter buiten het huidige Bouwtechnologische onderzoek, zou gedaan kunnen 

worden naar het mechanisch beweegbaar maken van de lamellen om een grotere functionaliteit 

te verkrijgen. Daar dit ten eerste buiten het huidige onderzoek valt en ten tweede de 

overweging een hoofdmateriaal te kiezen erg interessant is spits het onderzoek zich op het 

uitvoeren van de lamellen in beton. Daarmee wordt beton het basis materiaal van de gevel en 

wordt deze in horizontale en in verticale elementen toegepast. De horizontale elementen 

functioneren als lamellen en zijn gekoppeld aan de ‘open’ gevel. De verticale elementen zijn 

communicerende elementen en gekoppeld aan de ‘gesloten’ gevel. De onderstaande doorsnede 

geeft dit totaalbeeld weer.  
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Belangrijk punt van aandacht is de bevestiging en maatvoering van de betonnen lamel 

elementen.  

 

Naast de tweede bouwfysische zone kent dit ontwerp ook een mediazone. In deze zone vormen 

zich velden/schermen die alle beschreven functies kunnen bewerkstelligen. Om dit te bereiken 

moet worden gedacht in pixels. Door middel van voldoende pixels te genereren kan een scherm 

of veld worden gevormd dat in staat is bijvoorbeeld films, animaties of stills te laten zien. Ook 

kan zo’n scherm of veld worden ingezet om een relatie aan te gaan met een evenredig veld in 

het publieke domein om bijvoorbeeld de looplijnen te genereren en daarop te reageren.  
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Hiervoor is onderzoek gedaan naar en geput uit de resultaten van het onderzoek naar 

mediatecture toepassingen. Er zijn vele mogelijkheden en één van de betere op basis van 

behoud van transparantie, levensduur en materialisering is de PC-Mediamesh toepassing van het 

Duitse bedrijf AG4. Op de plaatsen in de gevel waar de open slinger zich verbreedt en er zich 

een veld vormt daar wordt deze PC-Mediamesh voor de lamellen bevestigd. Daarmee vormt zich 

het gewenste scherm/veld. Op de noord, de zuid en de west gevel, de entree gevels gebeurt dit 

3 tot 4 keer per gevel.  Onderstaande figuur geeft de ontwerp doorsnede voor deze gevel. In het 

volgende hoofdstuk volgt de technische uitwerking. Daarin wordt ook de werking van PC-

Mediamesh uitgebreid technisch beschreven en tot in detail met de gevel geïntegreerd. 
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Conclusie eerste ontwerp opzet 
 

Voor beide bouwtechnische thema’s, gekoppeld aan de gewenste architectonische expressie, 

liggen nu ontwerpen. De ontwerpen zijn in zonering, materiaal en detaillering opgezet en klaar 
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om verder uit te werken. In het volgende hoofdstuk volgt deze uitwerking waarbij wordt 

gekeken naar varianten binnen de ontwerpen, technische uitvoerbaarheid, technisch bewijs van 

functionerende mediatoepassingen en bewijs van voldoen aan richtlijnen en programma van 

eisen. 

 

In eerste instantie volgt een inzoomen op de totale gevel waarna uitwerking van beide 

concepten volgt. Aan het thema communicatie en de ‘gesloten’ gevel is de naam 

‘elementenfacade’ gegeven. Aan het thema reactie en de ‘open’ gevel is de naam ‘ledfacade’ 

gehangen. De twee werknamen worden in het vervolg van dit rapport gebruikt om de beide 

ontwerpen aan te duiden. 
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Media facade BK : concept elementen + Leds  
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Totale gevel 

Beton als basis materiaal 
 

In het vorige hoofdstuk is al even deze vraag aangestipt: wordt het ontwerp versterkt als met 

een basis materiaal wordt gewerkt? Betreffende de uitstraling van de architectuur doos hebben 

we in het voorgaande een 2 tal belangrijke karakter eigenschappen vast gesteld. Ten eerste 

dient de doos een eenduidige en heldere uitstraling te hebben die in de basis in alle richtingen 

gelijk is. Ten tweede wordt net als in de rest van het ontwerp ook hier op een conflict 

aangestuurd. In deze gaat het om een zware brute doos die ‘zweeft’ boven de rest van het 

gebouw. 

 

Het inzetten van één materiaal als hoofdmateriaal lijkt beide genoemde karakter trekken positief 

te beïnvloeden. Door één materiaal als basis materiaal te gebruiken over de gehele gevel wordt 

de ‘doos’ expressie versterkt. Daarmee wordt de gevel helderder en eenduidiger, precies zoals 

gewenst. Tegen argumenten kunnen de verwachte saaiheid van de gevel zijn. Daar tegen in kan 

worden beargumenteert dat het op verschillende wijze inzetten van een zelfde materiaal niet tot 

saaiheid hoeft te leiden maar juist spanning kan opleveren binnen een verder eenduidig beeld. 

Voor de tweede karakter trek geld dat een basismateriaal, mits goed gekozen, kan bijdragen aan 

een ‘zware’ en ‘brute’ uitstraling van de doos die vervolgens conflicteert met de ‘zwevende’ 

eigenschap van diezelfde doos.  

 

Kortom, de keuze voor een basis materiaal lijkt, gezien de huidige stand in het ontwerpproces, 

een juiste. Een keuze die de architectonische uitgangspunten beter realiseert en daarmee 

voldoende onderbouwd is. Onderstaande tekening geeft het totaalbeeld weer zoals nu wordt 

voorgesteld. In de volgende hoofdstukken wordt verder ingezoomd op de materialisatie en 

detaillering van de verschillende gebieden in de gevel. 
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In bovenstaande tekening wordt de opzet van de gevel duidelijk gemaakt. In het gevel aanzicht 

is de onderverdeling die wordt gehanteerd te herkennen. De elementengevel is duidelijk 

zichtbaar en de LEDgevel, voorzien van lamellen, is het tweede gevelprincipe. In de tekening is 

ook goed de inzet van beton, het basis materiaal, in horizontale en in verticale positie te zien. 

De verticale betonelementen behoren bij de elementen gevel en de ‘gesloten’ architectonische 

expressie. De horizontale beton elementen behoren bij de LEDgevel en worden in gezet als 

lamellen. Het horizontale beton vouwt als het ware de ‘doos’ open en vertegenwoordigd dan ook 

de ‘open’ architectonische expressie. 

 

Dat de gevel in de basis eenduidig en helder is geeft aan dat er accent verschillen kunnen 

worden gemaakt. Voor deze accent verschillen zijn twee grote oorzaken/voorwaarden aan te 

dragen. Als eerste heeft de achterliggende functie invloed op de gevel en dan met name op het 

percentage opening in de gevel. Bepaalde ruimten hebben specifieke daglicht eisen en daar 
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moet de gevel aan voldoen. Als tweede speelt de oriëntatie van de gevel een grote rol. Een 

zuidgevel zit op basis van bezonning anders in elkaar dan bijvoorbeeld de noordgevel.  

 

 

De bovenstaande langsdoorsnede van de gevel geeft weer waar vanuit het basis materiaal en de 

basis opzet van de gevel accenten kunnen worden aan gegeven. In de tekening zijn een drietal 

variabelen aangegeven. Variabele 1 is gekoppeld aan de elementen gevel en is gedefinieerd als 

het percentage openingen en de maat van de openingen. Voor deze variabele geldt dat zowel 

achterliggende functie als ook externe oriëntatie invloed uitoefenen op deze variabele 

 

Variabele 2 en variabele 3 behoren beiden tot de led gevel. De variabelen zijn gedefinieerd als 

de verticale afstand tussen de lamellen(2) en de diepte van de lamellen in de 

geveldoorsnede(3). Ook in dit geval zijn zowel achterliggende functie als externe oriëntatie 

beiden van invloed op deze variabelen. Functie en oriëntatie kunnen per gevel wel wisselend 

overheersen. Denk bijvoorbeeld aan een zuidgevel waar de oriëntatie een grote rol speelt op de 

vormgeving van de gevel. 
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In de volgende twee paragrafen wordt de totale gevel weer gesplitst in de elementen gevel en 

de led gevel. Beide typen gevel worden verder uitgewerkt en uitgedetailleerd tot een volledig 

gevelontwerp. 

elementen gevel 
 
De conceptuele elementengevel kent in de uitwerkingsfase een drietal varianten. Deze driedeling 

is gebaseerd op het principe van de draagstructuur. Gedefinieerd zijn een dragende gevel, een 

niet-dragende gevel en een zelf-dragende gevel. 

 

In de volgende hoofdstukken zijn deze drie varianten uitgewerkt van hoofddoorsnede richting 

details. Daarbij behorend is onderzoek verricht naar de draagstructuur en de invloeden daarvan 

op bijvoorbeeld de architectonische expressie.  

 

In overleg met WESTO zijn een drietal overwegingen gedefinieerd die leiden tot deze drie 

varianten en die daarnaast de mogelijkheid biedt de varianten te beoordelen en te vergelijken. 

De eerste overweging is reeds genoemd: de keuze voor een draagstructuur. Een tweede 

overweging is de gewenste architectonische expressie en deze gaat over bijvoorbeeld de 

openheid van de gevel, de vrijheid voor het plaatsen van deze openingen maar ook over of 

bijvoorbeeld verdiepingshoogten wel of niet af te lezen dienen te zijn. 

dragende gevel 
 

Constructieve overwegingen voor een dragende gevel kan bijvoorbeeld de wens tot een 

kolomvrij vloeroppervlak zijn. In het huidige ontwerp speelt dit niet gezien de afmetingen. Een 

andere overweging is het voorkomen van een gevel subconstructie. Daarnaast kan een dragende 

gevel als schijf werken in een totale constructie en daarmee stabiliteit bewerkstelligen.  

 

Onderstaande tekening geeft het constructieprincipe voor een dragende gevel weer. Dit betekent 

dat de onderste vloerbalk het overstek moet regelen waarna de constructie naar boven toe 

steeds lichter wordt. De dragende gevel wordt geplaatst op de vloerbalken welke vervolgens op 

de kolommen licht. De krachten worden op deze wijze afgevoerd richting het publieke gedeelte 

onder het maaiveld. Dit vraagt wel om een overeenkomstig stramien wat betreft de kolommen 

in het privé en in het publieke gedeelte. Om het overstek te realiseren en de gevel in te zetten in 

de constructie is deze eerste variant een goede optie. 
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De onderstaande tekening geeft het principedetail weer van deze dragende gevel. De 

gevelelementen worden verdiepingshoog uitgevoerd en bestaan uit een buitenschil, deze is 

voorzien van de glasvezels, isolatie en de dragende binnenschil. De twee varianten verschillen 

ten op zichte van elkaar wat betreft de locatie van de media technologie. Deze technologie 

bestaat uit LED-lampen. Deze kunnen worden verwerkt in het sandwich element zelf, detail A, of 

geheel aan de binnen zijde worden geplaatst. Deze tweede variant maakt eventueel vervangen 

veel gemakkelijker. Gevolg is dat de glasvezels gebundeld door het element dienen te worden 

gevoerd om vervolgens aan de binnenzijde uit te komen. De mediatechnologie wordt in deze een 

soort extra binnenwand die kan worden uitgevoerd in elke gewenste afwerking. 

 

 

 

Pleitend tegen deze dragende gevel is de belangrijk architectonisch tweedeling tussen open en 

gesloten. Open is gedefinieerd als ook werkelijk open. Daarmee valt de gebondenheid aan 

beperkte gevelopeningen behorend bij een dragende gevel in deze negatief uit. 

niet-dragende gevel 
 

Ter plaatse van een groot overstek is het logisch te redeneren richting een zo licht mogelijke 

gevel, kortom een niet-dragende gevel. De onderstaande schets van het bijbehorende 

constructie principe geeft een tweedeling weer. In deze variant wordt gewerkt met een betonnen 

kern van kolommen en vloeren. Door deze als een kern uit te voeren kan ook de stabiliteit voor 
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het gebouw worden geregeld. Hierbij is bijvoorbeeld gebruik te maken van betonnen elementen 

voor trappenhuizen, liften, installatieschachten etc. Gekoppeld aan deze betonnen middenkern 

wordt een stalen kooiconstructie gehangen die het overstek regelt. Krachtswerking in deze is via 

de staalconstructie naar de betonnen middenkern en vandaar richting het maaiveld. Ook in deze 

is aansluiting van de kolommenstructuur van de doos op die van het publieke gedeelte 

wenselijk. Gekoppeld aan de stalen kooi constructie kan de gevel zo licht mogelijk worden 

uitgevoerd. 
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De analogie naar een natuursteen gevel is vrij snel gemaakt. De detaillering in deze verschilt 

alleen in de materialisering van de gevelbeplating. In plaats van natuursteen worden 

betonelementen gebruikt. Onderstaande figuren geven de wijze van ophangen van 

natuursteenplaten weer. Daar qua gewicht een goede vergelijking is te trekken tussen beton en 

natuursteen zullen deze ankers en klemmen voldoen. Gekozen is voor het SUK systeem van 

HALFEN die tot 1300N kan dragen en in staat is windbelasting en eigengewicht af te voeren 

richting de achterliggende constructie. Daarnaast is de klem 3-dimensionaal instelbaar en heeft 

dus veel vrijheid. 

 

             

 

Als achterliggende constructie is gekozen voor een StaalFrameBouw elementen. Deze zijn 

voorzien van isolatie en de mediatechnologie. Ze voorzien de gevel dus van een 

klimaatscheiding en maken de kleurverandering van de gevel mogelijk. De betonnen beplating 

wordt vervolgens zo dun mogelijk uitgevoerd. Om ze naderhand machinaal te kunnen polijsten, 

dit is nodig om de glasvezels bloot te leggen, is een dikte van minimaal 45mm nodig. Niet 

machinaal polijsten zou kunnen leiden tot dunnere elementen maar dit zou tegelijkertijd de 

kosten de pan uit doen rijzen. De betonbeplating wordt vervolgens door middel van de 

genoemde Body DT klemmen gekoppeld aan deze StaalFrameBouw elementen. Krachtswerking 

is via deze subconstructie naar de hoofdconstructie en vervolgens verder. 
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Groot voordeel van deze niet-dragende gevel is de mate van vrijheid betreffende openingen. 

Openingen kunnen op elke gewenste positie worden gerealiseerd. Daarnaast geeft deze variant 

de mogelijkheid gevelvlakken in te vullen met elementen onafhankelijk van de achterliggende 

verdiepingshoogten. Daarmee kan een meer generieke expressie worden bereikt. Juist deze 

twee argumenten pleiten in het ontwerp voor de mediafacade voor BK sterk voor deze niet-

dragende gevel en daarmee ook weer tegen de dragende gevelelementen. 

 

De onderstaande tekening geeft de opbouw van een niet-dragend geveldetail weer. 

 

 

zelf-dragende gevel 
 

De zelf-dragende gevel is net als de niet-dragende gevel een lichte uitvoeringsconstructie. Voor 

deze variant wordt dan ook voorlopig hetzelfde constructieve principe als voor de niet-dragende 

gevel aangehouden. Ook hier wordt dus gewerkt met een betonkern en een gekoppelde stalen 

kooi constructie om het overstek te regelen. 
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Verschil is de opheffing van het arbeidsintensieve aspect van de gevelbeplating uit de vorige 

variant. In deze variant worden verdiepingshoge elementen gerealiseerd die in zich zelf een 

hoge mate van vrijheid kennen betreffende openingen. Omdat de gevel niet dragend wordt 

ingezet is een doorlopende lijn per verdieping niet noodzakelijk en kan dus worden voldaan aan 

de architectonische eis betreffende open en gesloten. De vrijheid biedt ook de mogelijkheid om 

op elke gewenste positie in het element zelf openingen te realiseren. Hierbij is men uiteraard wel 

gebonden aan zaken als voldoende rand overhouden om een element ook werkelijk te kunnen 

maken. 
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De bovenstaande tekening geeft de detaillering en vooral de koppeling aan de hoofconstructie 

weer. Doormiddel van staalprofielen en een stalen randbalk worden de verdiepingshoge 

elementen gekoppeld aan de stalen hoofdconstructie. Belangrijk tegenargument is de 

verdiepingshoge eigenschap waardoor er niet een groot gevelveld kan worden gerealiseerd 

waaraan verdiepingen niet zijn af te lezen. Vervolgens is er in deze variant ook een 

klimaatscheiding nodig. Daar er niets aan wordt gehangen kunnen dit bijvoorbeeld 

HoutSkeletBouw elementen zijn die van vloer tot vloer lopen en per stramien worden geplaatst. 

concluderend 
 

De korte beschrijving van de varianten en de genoemde punten levert de volgende grote 

conclusie: binnen het gewenste architectonisch beeld valt de dragende gevel feitelijk af. 

Daarmee blijven een tweetal varianten over die beide licht kunnen worden uitgevoerd.  

 

Voor de gevelbeplating geld de grote mate van architectonische vrijheid in openingen en in het 

realiseren van een groot gevelvlak. Tegen pleit het arbeidsintensieve karakter van de gevel wat 
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betreft de realisatie. Daarnaast moet de subconstructie voldoende stevig worden uitgevoerd om 

de gevel aan op te hangen. Dit laatste mag echter geen probleem zijn. 

 

Voor de zelf-dragende elementen geldt dat deze variant veel minder arbeidsintensief is in de 

realisatiefase. Daarnaast is een argument voor het kunnen inzetten van standaard HSB 

elementen om de gevel een klimaatscheider te maken. Een tweetal tegen argumenten zijn de 

wat beperktere mate van vrijheid betreffende gevel openingen bekeken ten opzichte van de 

niet-dragende gevel. Een twee argument tegen is het verdiepingshoge karakter waardoor deze 

lijnen in de gevel zijn af te lezen.   

led gevel 
 
De LED gevel is gekoppeld aan de architectonische open gevel. De gewenste mate van openheid 

is te omschrijven als volledig open. Dit betekent dat er geen randen en dergelijk dicht moeten 

zijn. De gevel is volledig transparant en bestaat uit een subconstructie, kozijnen en glas. De 

onderstaande doorsnede geeft de uitvoering van deze gevel weer. 
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Zoals te zien vormen de ledvelden de buitenste schil. Deze zijn er echter niet altijd waardoor de 

lamellen het basiselement voor deze gevel vormen. De lamellen kennen een tweetal variabelen; 

de diepte en de verticale afstand ten op zichte van elkaar. Beide variabelen worden beïnvloed 

door zowel de achterliggende functie als door de orientatierichting van de gevel. Noord verschilt 

ten op zichte van zuid en een studio verschilt ten op zichte van een lounge plek. Onderstaande 

tekening geeft deze variabelen weer. 

 

Vervolgens het detail. De klimaatscheiding wordt gevormd door een simpele kozijn met glas 

constructie. Eventueel is deze te voorzien van een subconstructie om windbelasting af te voeren. 

De lamellen ter plaatse van een vloer worden gekoppeld aan de vloer constructie. De lamellen 

daaronder hangen aan deze hoofdlamel.  
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Voor de lamellen wordt op sommige plaatsen een LED-veld gerealiseerd die de mediafunctie van 

de gevel, het thema reactie, vervuld. Deze LED velden worden gerealiseerd door toepassing van 

PC-Mediamesh van de Duitse fabrikant AG4. Deze bestaat uit horizontale buizen die voorzien zijn 

van LEDS. De onderstaande tekeningen geven het product weer. Een LED buis kent een 

diameter van 25mm en een juiste hoeveelheid LEDS in een goede positie ten opzichte van elkaar 

geeft de mogelijkheid tot het laten zien van video beelden. Dit niveau dient ook in deze gevel te 

worden bereikt want daarmee zijn alle verschillende genoemde uitvoering van het thema reactie 

te bewerkstelligen. 
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Bij een levensgroot scherm spelen een drietal zaken een rol; de resolutie, de helderheid en de 

kijkafstand. Een optimaal scherm kan een resolutie van 1024 x 768 aan bij 66Hz. Dit is te 

vergelijken met een monitor en een TV. De gewenste helderheid is 114 Cd en dit is een 

standaard die de genoemde LEDS kunnen halen. De LEDS zelf bestaan uit meerdere puntjes 

blauw, rood en groen, waarmee vervolgens het complete kleurenspectrum kan worden gehaald. 

Om de resolutie van 1024 x 768 te halen zijn horizontaal 190 beeldpunten nodig en verticaal 

150 beeldpunten. Van invloed op de onderlinge afstand van deze punten is onder andere de 

gewenste transparantie van de gevel. Voor transparantie zie onderstaande afbeelding. Een 

tweede invloed is de kijkafstand die is onder te verdelen in minimale, maximale en optimale 

welke achtereenvolgens zijn, plusminus 10m, plusminus 25m en plusminus 250m. 
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Om een goede transparantie te behouden en aan de gewenste afstanden te voldoen is een hart 

op hart maat van rond de 75 mm goed. Daarmee komt de hoogte van zo’n scherm op 149 x 

75mm = 11175mm = 11,2m. Dit betekent dat zo’n scherm over een drietal verdiepingen zal 

gaan. De breedte maat is ongeveer gelijk maar heeft geen invloed op de transparantie. 

Horizontaal zijn het tenslotte al dichte buizen. 

Voorlopige neiging 
 
De belangrijkste conclusie die volgt betreffende de elementengevel lijkt een afvallen van de 

dragende gevel variant in te houden. De gewenste architectonische expressie betreffende open 

en dicht maakt het toepassen van een dragende gevel vrijwel onmogelijk. Het gevolg van deze 

keuze, het toepassen van een niet- of zelf-dragende gevel brengt een constructie keuze met zich 

mee. Hoe deze er precies uit gaat zien wordt de komende maanden verder uitgewerkt. In dat 

proces wordt ook de dragende variant nog verder mee genomen. 

 

Voorlopig voldoen de varianten 2 en 3 beide aan de eisen die zijn gesteld voor de gevel. Beiden 

kennen een grote mate van vrijheid in het plaatsen van gevelopeningen. Tegen variant 2 pleit 

een arbeidsintensief bouwproces. Tegen variant 3 pleit het verdiepingshoog zijn van de 
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elementen. Daar op dit moment de architectonische wens zwaarder weegt dan de bouwtijd lijkt 

variant 2, de niet-dragende gevel, naar analogie van de natuursteengevel, de beste optie. 

voorlopig ontwerp 
 

De voorlopige gevel bestaat uit betonnen lamellen en betonplaten als gevelbekleding. Met 

bijvoorbeeld een twintigtal verschillende elementen kan de gevel worden ingevuld. Door juiste 

positionering van de betonplaten ontstaan van zelf gevelopeningen. Deze kunnen toenemen bij 

een bepaalde functie of juiste afnemen in hoeveelheid en grote bij een andere functie. 

Onderstaande tekeningen geven achtereenvolgens het gewenste gevelbeeld weer en de 

voorlopig technische uitwerking daarvan. In de geveldoorsnede zijn de technisch uitgewerkte 

LED-gevel en de niet-dragende elementen-gevel gecombineerd. Voor de constructie is het 

principe van een betonkern en een stalen randconstructie gebruikt. In de laatste detail tekening 

is een mogelijk aansluit principe tussen beide gevel types te zien. Bij de LED-gevel hoort 

bijvoorbeeld de extern gerichte studio. Bij de elementengevel hoort het intern gerichte kantoor. 
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Bovenstaand detail laat de aansluiting van de beide geveltypen zien. Lamel en betonplaten 

hebben beiden hun duidelijke functie maar zorgen samen voor de gewenste doos expressie. In 

de komende maanden zullen deze doorsneden en details verder onderzocht en ontwikkeld 

worden. 
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Media facade BK : technische uitwerking elementen  
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Inleiding 
 

Na afloop van de vorige presentatie is besloten de elementengevel verder technisch uit te 

werken om daarmee een duidelijk resultaat te koppelen aan het onderzoek naar media facades. 

 

In dit voorlaatste hoofdstuk van het rapport worden daarom achtereenvolgens eerst de 3 

varianten nogmaals naast elkaar gezet. Hieruit volgt een keuze voor één van de varianten. Deze 

variant wordt vervolgens uitgewerkt tot een product en daarmee samenhangend een m^2 

pakket. Dit pakket is de standaard opbouw van de gevel. Doel is uiteindelijk dit standaardpakket 

toepasbaar te maken voor de de gevel voor BK. De principe details die samenhangen met die 

gevel zijn tevens het tastbare eindresultaat van dit onderzoek. 

Keuzematrix 3 varianten 
 

In deze keuzematrix worden de 3 varianten voor de betongevel met elkaar vergeleken om tot 

een onderbouwde keuze te komen voor één van de varianten. In het vervolg van het onderzoek 

en het ontwerpproces is deze variant verder technisch en esthetisch uitgewerkt. De drie 

varianten zijn ten eerste de sandwich, een dragende gevel, ten tweede enkelschalige elementen, 

een zelfdragende gevel en ten slotte een gevel met gevelbekleding of te wel een niet-dragende 

gevel. 

 

SANDWICH 

expressie - eenheid  

In de basis identieke beton sandwich elementen kunnen het gewenste heldere en eenduidige 

beeld bereiken. De onderkant van de doos is onmogelijk hetzelfde uit te voeren binnen deze 

variant. Overgang gevel naar onderzijde wordt benadrukt en dit komt doos-expressie niet ten 

goede. 

 

expressie - naden 

Naden zijn groot en aanwezig tussen de verschillende dragende elementen. Naden kunnen rol 

spelen in architectonische expressie van de gevel. 

 

constructie 
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De dragende en zware constructie conflicteert met het gewenste overstek. De benodigde 

constructie voor afdragen krachten vereist grote afmetingen. Het ‘zware’ past wel bij het 

gewenste gewicht. 

 

open vs gesloten 

Het dragende aspect van dit gevel type bepaald de geringe vrijheid in het toepassen van 

openingen. Het realiseren van grote doorgaande openingen conflicteert met het dragende 

karakter van de gevel. 

 

gewicht 

Het gewicht komt in deze variant goed naar voren vanwege de ‘zware’ dragende gevel. 

 

klimatologisch 

De ‘zware’ beton gevel werkt positief in de klimatologische eigenschappen van het gebouw. Het 

accumulerend vermogen kan hoog zijn. 

 

productieproces 

Productieproces is een positieve punt vanwege efficiëntie en grote hoeveelheid gelijke 

elementen. 

 

montageproces 

Montageproces is een positieve punt vanwege arbeidsefficiënte montage op bouwplaats. 

 

ENKELSCHALIG 

expressie - eenheid 

Gelijke elementen kunnen de gewenste helderheid en eenduidigheid tot gevolg hebben. In deze 

variant kan de overgang tussen gevel en onderkant beter worden uitgevoerd. Dit komt de 

doosexpressie ten goede. 

 

expressie - naden 

De naden zijn groot en daarmee nadrukkelijk aanwezig. Vooral naden op de randen tussen gevel 

en onderkant en op hoeken spelen een grote rol in de doosexpressie. In deze variant zijn deze 

naden lastig te voorkomen. 

 

constructie 
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Deze niet dragende maar toch ‘zware’ gevel vereist een stevige hoofdconstructie om aan te 

bevestigen. Stapelen, dus zelfdragend, conflicteert met het overstek. Bevestiging aan vloeren 

vraagt om een zware randbalk die ook conflicteert met het gewenste overstek 

 

open vs. gesloten 

Het niet- of zelfdragende karakter van deze gevelvariant leidt tot een grotere mate van vrijheid 

in het realiseren van grote gevelopeningen. Een doorgaande verticale lijn in de gevel is niet 

langer nodig. 

 

gewicht 

De gevel is nog steeds zwaar en is daarmee positief voor wat betreft het gewenste gewicht. 

Daarentegen conflicteert een zware gevel met het gewenste overstek. 

 

klimatologisch 

De ‘zware’ beton gevel werkt positief in de klimatologische eigenschappen van het gebouw. Het 

accumulerend vermogen kan ook hier hoog zijn. 

 

productieproces 

Productieproces is een positieve punt vanwege efficiëntie en grote hoeveelheid gelijke 

elementen. 

 

montageproces 

Montageproces is een positieve punt vanwege arbeidsefficiënte montage op bouwplaats. 

 

GEVELBEKLEDING 

 

expressie – eenheid 

Werken met een aantal unieke elementen en daar de gevel mee opbouwen levert de gewenste 

heldere en eenduidige uitstraling. De onderkant is exact hetzelfde, maar dan hangend, uit te 

voeren. De overgangen van gevel naar onderkant en de hoeken kunnen perfect worden uitge-

voerd en daarmee de doos expressie ten goede komen. 

 

expressie – naden 

De naden zullen in deze gevel vele malen kleiner zijn daar wordt gewerkt met veel kleinere en 

veel lichtere elementen. Deze minimale aanwezigheid van naden is positief voor de totale 
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heldere uitstraling en de eenheid van de gevel. Goede hoek elementen kunnen zelfs voor 

naadloze hoeken en overgangen zorgen. Positief voor de doos expressie. 

 

constructie 

Volgende uit het overstek wordt de gevel zo licht mogelijk uitgevoerd. Een sub- en 

hoofdconstructie zorgen voor krachtenafdracht van gevelbekleding richting fundament van het 

gebouw. 

 

open vs. gesloten 

De totale onafhankelijkheid van de gevelbekleding in relatie tot de constructie heeft een 

onbeperkte vrijheid in het realiseren en positioneren van openingen tot gevolg. Daarmee voldoet 

deze variant het beste aan de gewenste architectonische expressie. 

 

gewicht 

De gevel is veel lichter maar kan wel een ‘zware’ uitstraling hebben door toepassing van juiste 

betontexturen. In relatie tot het overstek is de lichte gevel erg positief. 

 

klimatologisch 

Door de veel lichtere gevel van deze variant zijn er op klimatologisch gebied niet echt 

pluspunten te scoren voor deze variant. 

 

productieproces 

Het productieproces zal duidelijk minder efficiënt zijn daar het gaat om grote hoeveelheden 

kleine elementen. Efficiëntie kan worden gezocht in het werken met bijvoorbeeld 20 unieke 

elementen. 

 

montageproces 

Ook wat betreft montage is er voor deze variant beduidend meer tijd nodig. De gevel dient echt 

te worden opgebouwd in dit geval. Arbeidsintensief dus tijdens montage. 

 

CONCLUSIE 

Van de genoemde onderzoeksgebieden zijn de gewenste eenheid en de naden in combinatie met 

constructieve mogelijkheden het belangrijkst. Sterk met constructie hangt het principe van open 

en gesloten samen. De sterke wens voor grote open vlakken in de gevel doet wat betreft 
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constructie de dragende gevel afvallen. Het overstek in combinatie met de wens tot grote 

openheid pleit voor een lichtere niet- of zelfdragende gevel.  

 

Vervolgens spelen tussen deze twee laatste varianten vooral de architectonische wensen wat 

betreft eenheid en naden. Daar de zelfdragende gevel veel meer gestandaardiseerd is en 

bijvoorbeeld loopt van vloer tot vloer zullen de naden hier veel meer als een streng raster 

worden ervaren. Dit raster conflicteert met de wens een grote eenheid in gevelvlak te bereiken. 

Deze eenheid komt bijvoorbeeld terug in het niet kunnen aflezen van verdiepingshoogten en 

stramienmaten. Om te bereiken dat deze niet zijn af te lezen, en dit gecombineerd met de wens 

tot een zo licht mogelijke gevel resulteert in een keuze voor variant 3: de gevelbekleding. 

 

In de volgende drie paragrafen komt het ontwerp voor de media facade tot een finale. In het 

voorgaande is de LED-gevel tot een conceptniveau uitgewerkt en is besloten de elementen-gevel 

verder uit te werken. Nu de keuze voor een variant is gemaakt wordt in eerste instantie de 

uitwerking tot een product gedaan. Dit product staat los van het architectonisch ontwerp en 

vormt de basis voor de elementen-gevel zoals die toe te passen zal zijn. Dit m^2 pakket is dan 

ook de basis voor de verder uitwerking gericht op de faculteit bouwkunde. De laatste twee 

paragrafen bevatten de uitwerking van dit basisproduct om het toepasbaar te maken voor de 

faculteit bouwkunde. De voorlaatste paragraaf handelt over de grote en vorm van de 

gevelbekleding en de architectonische gevolgen daarvan. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk 

tenslotte gaat over de technische uitwerking en de principe detaillering over een horizontale en 

een verticale doorsnede. 

m^2 pakket 
 
In deze paragraaf volgt een beschrijving van het m^2 pakket aangevuld met tekeningen. 

Inzichtelijk zal worden gemaakt hoe ruw- en afbouw zich tot elkaar verhouden. Uit de 

tekeningen zal blijken dat de product opbouw, en daarmee de opbouw van de gevel, zich goed 

leent om door verschillende bedrijven te worden uitgevoerd. Zeker gezien de technologie die 

moet worden toegepast en afgestemd op de gevelbekleding is deze duidelijke zonering een 

voordeel. 

 

Het m^2 pakket bevat een tweetal afbouw zones; een externe die bestaat uit de technologie, 

het bevestigingssysteem van de panelen en de panelen zelf en een interne, de 

binnenwandafwerking. Onderstaand stap voor stap de opbouw van het gevelpakket. 
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1. Ruwbouw 

 
De ruwbouw fase van het gebouw is de fase waarin de hoofdconstructie wordt opgetrokken. Als 

gezegd bestaat de constructie uit stalenkolommen op een stramien van 8100mm met 

daartussen IPE liggers. Op de IPE liggers worden vervolgens kanaalplaten gelegd. De 

gevelkolommen zijn HE-A profielen. De stippellijnen in bovenstaande tekening zijn de 

stramienlijnen van de hoofdconstructie in twee richtingen. Interessant op te merken is dat de 

herkomst van de 8100mm maat is gerelateerd aan de ideale afmetingen voor studios. Hierin 

kunnen twee grote tafels met elk 10 zitplaatsen worden gezet. 

 

2. StaalFrameBouw element 
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Volgende stap in het bouwproces is het wind en waterdicht maken van het gebouw, kortom het 

aanbrengen van de bouwfysische grens. In dit pakket is hiervoor gebruik gemaakt van SFB-

elementen. De basis bestaat uit een draagframe van zgn. koudgewalste stalen C en U profielen. 

De afmetingen, dikte, hoogte en h.o.h. afstanden van deze stalen profielen worden aan de hand 

van de gewenste toepassing, overspanning en belasting per project geoptimaliseerd. In de 

fabriek worden de staalframe elementen voorzien van isolatie, kozijnen, leidingwerk t.b.v. 

elektra, verwarming en of andere technische installaties.36 Aan de buitenzijde zorgt een dunne 

schil isolatie voor de gewenste koudebrug onderbrekingen. In het element zijn UNP aangebracht 

die een functie hebben in het bevestigen van de gevelpanelen bij stap 4 en 5. 

3. LED technologie 

                                                 
36 www.dgsgroep.nl 
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Met het wind- en waterdicht maken van het gebouw kan de binnen en buitenafwerking in 

principe tegelijkertijd en door verschillende partijen plaatsvinden. Richting buiten wordt op de 

SFB elementen de electronica en LED technologie aangebracht die nodig is om de glasvezelbeton 

elementen van kleur te doen veranderen. Alle electronica bevindt zich in waterdichte 

behuizingen. 

 

4. HALFEN SUK bevestigingssysteem 

 
HALFEN onderconstructie SUK is een traploos verstelbaar railsysteem met in hoogte verstelbare 

draag- en windankers, voor wandafstanden ≥160 mm. Het systeem is bijzonder geschikt voor 

nieuwbouw, renovatie en bij natuursteengevels met grote en gevarieerde afstanden tot de 
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draagconstructie.37 Een minimaal aantal bevestigingspunten zorgen voor een zekere bevestiging 

van de roestvaststalen rail en een snelle montage van de natuursteenplaten. Belangrijk op te 

merken is dat in plaats van met natuursteenplaten in dit pakket wordt gewerkt met de 

genoemde glasvezelbeton panelen. Deze komen wat betreft formaat overeen met natuursteen 

bekledingen maar kennen geringer gewicht. 

 

5. Glasvezelbeton panelen 

 
Richting exterieur is de laatste stap het bevestigen van de glasvezelbeton panelen. In de 

volgende paragraaf volgt een gedetailleerdere beschrijving van de productie van deze panelen. 

Voor nu volstaat te zeggen dat de glasvezelbeton panelen d.m.v. het HALFEN SUK systeem 

wordt bevestigd aan de hoofdconstructie. Verderop volgt de principe detaillering van de gevel 

waarin ook de manier van bevestigen nog duidelijker wordt. 

 

6. Binnenwandafwerking 

                                                 
37 www.halfen.nl 
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Als gezegd kan synchroon lopend met voorgaande stappen ook het interieur van het gebouw, te 

weten de binnenwandafwerking van dit pakket, worden opgebouwd. Voordeel is de duidelijke 

zonering en daarmee de te verkorten bouwtijd als mede de mogelijkheid tegelijkertijd 

verschillende onderaannemers te laten werken. In dit pakket worden de binnenwanden 

afgewerkt met een stuclaag. 

 

De boven genoemde stappen zien er in aanzicht als volgt uit. In de onderstaande tekeningen is 

de basis een gevelfragment van vloer tot vloer en van kolom tot kolom. Kortom een fragment 

van 4500mm hoog keer 8100mm breed. 
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Fragmentaanzicht plus twee doorsneden. 

 

 
Hoofdconstructie lijnen kolommen en liggers. 
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Staalframebouwelement met UNP rond raamopeningen. 
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Strategisch gepositioneerde LED technologie plus onderlinge electronica. 

 
HALFEN SUK bevestigingssysteem ten behoeve van glasvezelbetonpanelen. 
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Glasvezelbetonpanelen als buitengevel afwerking. 

 

Het laatste plaatje met de glasvezelbetonpanelen vormt de brug naar de volgende paragraaf. In 

de afbeelding valt de vorm van de panelen op. De vorm en de architectonische gevolgen van 

deze vorm en van de naden wordt uitgelegd in de volgende paragraaf. Ook komt hier de 

productie van het glasvezelbetonpaneel aan de orde. 

Elementen; vorm en grote en architectonische gevolgen 
 

Na beschrijving van het m^2 pakket volgt een volgende stap richting toepassing van het product 

voor de BK gevel. Er wordt verder ingezoomd op de glasvezelbeton panelen. Deze panelen zijn 

wat betreft vorm, naden en afmetingen de belangrijkste bepaler van het architectonische 

gevelbeeld.  

 

Zoals eerder in dit rapport beschreven spelen verschillende eisen betreffende de gevel een grote 

rol en enkele ervan hebben al tot keuzes geleid als bijvoorbeeld de uiteindelijke keuze voor de 

gevelbekleding variant. Een ander belangrijke overweging is de vorm van de elementen en de 

bijbehorende naden. Onderstaande afbeelding biedt enkele afwegingen. 
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Om de zware doosuitstraling te behouden is het van belang de vorm en dus de naden 

strategisch te kiezen. Als reeds eerder gezegd speelt de richting van de doos hierin een grote 

rol. Om de zwaarte niet te verliezen en daardoor het contact met het maaiveld te benadrukken 

is het nodig de doos een sterke horizontale uitstraling te geven. Naast dit argument is een 

tweede overweging de neutraliteit. Dit betekent dat vormgeving van elementen en naden 

natuurlijk dient te zijn. Ze mogen geen inbreuk in het geheel hebben. Deze twee samen doen 

zowel een strak richtingsloos matrix systeem als ook de free-form panelen afvallen. 

 

Beter is te kiezen voor sterke horizontale belijningen van de elementen door de horizontale 

naden te laten overheersen ten opzichte van de verticale naden. Nogmaals onderstaand plaatje 

om de uiteindelijke vormkeuze toe te lichten. 
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De openingen in de gevel zorgen voor een strategische bepaling van de horizontale naden. Als te 

zien ontstaan hierdoor hoge en minder hoge elementen. Uit productie en bevestigings standpunt 

is het logische een groot en een klein element te combineren tot één element. Dit levert het 

totaalbeeld van de panelen in bovenstaande afbeelding. Om de horizontale gelaagdheid te 

waarborgen wordt tijdens het productieproces in elk element een ‘nep’ naad bewerkstelligd. 

Deze is diep genoeg aangebracht om onderscheid tussen een echte naad en een nep naad 

verwaarloosbaar te laten zijn. Onderstaande afbeelding laat de naden zien. 
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Rest betreffende de glasvezelbetonpanelen een tweetal zaken te weten de wijze van productie 

en de ‘media’ werking van het paneel. Allereerst de wijze van productie. Onderstaande 

afbeelding geeft de opeenvolgende stappen weer. 
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Eerste stap is een bekisting in de vorm van het paneel. In deze bekisting wordt ter plaatse van 

de ‘nep’ naad een daarvoor bestemde lat aangebracht. Volgende stap is het gebundelde 

glasvezelnet in de bekisting aan te brengen. Dit dient zodanig te gebeuren dat de bodem van de 

bekisting volledig bedekt is. Deze bodem wordt de uiteindelijke voorkant van het paneel. Na het 

aanbrengen van de glasvezels kan het beton worden gestort. Na uitharden en verwijderen van 

de bekisting blijft het ruwe paneel over. Aan de achterzijde bevindt zich centraal in het paneel 

de bundeling glasvezels. Deze worden tot op het beton afgeschuurd. De voorzijde van het paneel 

wordt vervolgens glas gepolijst zodat alle glasvezels aan de oppervlakte komen te liggen. Met 

deze laatste handelingen is het paneel klaar voor haar media toepassing. Finale stap is het 

aanbrengen van de gaten om de panelen te kunnen koppelen aan het HALFEN SUK systeem. 
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Als gezegd rest nog de werking van de media technologie. Onderstaande afbeelding biedt een 

helder overzicht van werking LED-technologie in combinatie met glasvezels. De LED’s werken 

computer gestuurd en veranderen na input van kleur. De LED’s zijn strategisch geplaatst ter 

plaatse van de gebundelde glasvezels aan de achterzijde van elk paneel. De verschillende 

kleuren licht worden vervolgens als zodanig getransporteerd en doen het paneel aan de 

voorzijde van kleur verschieten. 

 
 

Nog een laatste afbeelding betreffende de glasvezels in het betonpaneel. De glasvezels worden 

zo gebundeld dat aan de voorzijde glasvezel punten ontstaan met diameters tussen de 5 en 20 

mm. Een random verdeling en grote hoeveelheid van deze punten maken het mogelijk een 

paneel van een andere kleurgloed te voorzien. Hiermee is het mogelijk het gehele gebouw, lees 

de betongevel, van kleur te laten veranderen zoals geformuleerd is als doelstelling voor deze 

mediafacade. 
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Ook de bevestigingstechnologie wordt hier tot in detail uitgelegd. In combinatie met het basis 

m^2 pakket zorgt de keuze voor de vorm en afmetingen van de elementen ervoor dat alle 

informatie aanwezig is om de finale stap te zetten: de uiteindelijke geveldoorsnede en de 

bijbehorende principe detaillering. 

Media Facade BK; principe detaillering 
 
Deze paragraaf kent een splitsing in twee gedeelten. Ten eerste een verticale principe doorsnede 

en ten tweede een totale horizontale principe doorsnede. In deze doorsnedes zijn de 

belangrijkste principedetails gemerkt en deze zijn vervolgens uitgewerkt en worden kort 

beschreven. 
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De gevel doorsnede verticaal met aangegeven principe detaillering. 
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Detail DAKRAND 

 

 
 

Dakranddetail met speciaal sandwichhoekprofiel. Glasvezelbeton panelen lopen door te 

bovenrand.
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Detail LICHT 

 

 
 

 

Speciale glasvezelbetonpanelen met horizontaal doorgestorte glasvezels. Deze panelen lopen 

voor raamopeningen langs en zorgen voor indirect licht in de achterliggende ruimte. 
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Detail VLOER 

 

 
 

Ter plaatse van vloer wordt een L-ligger aan de gevelrandligger bevestigd. Deze maakt de 

plaatsing van de SFB-elementen mogelijk. Aan de onderkant worden deze SFB-elementen 

opgezet. Bovenaan worden ze vast geschroefd. 
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Detail DICHT 

 

 
 

Detail van een gesloten geveldoorsnede, dus zonder raamopeningen. Dit detail is in feite gelijk 

aan de standaard product opbouw. 
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Detail ZICHT 

 

 
 

Detail van raamopening. De raamopening wordt prefab gerealiseerd in het SFB-element. 

Stelkozijnen zijn dan aanwezig. Kozijn en glas worden in het werk geplaatst. Verder is de 

opbouw gelijk aan de standaard product opbouw. 
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Detail ONDERRAND 

 

 
Om de dooseenheid te bewaren en versterken worden als gezegd de glasvezelbeton panelen 

door gezet richting de onderkant van de doos. Dit kunnen speciale hoekpanelen zijn waardoor er 

naadloos de hoek om wordt gegaan. Ook kan er ter plaatse van de hoek een naad ontstaan. 

Deze twee samen versterken het effect en een omgevouwen schil. Ook aan de onderzijde wordt 

de bouwfysische grens gevormd door speciaal ontwikkelde SFB elementen.   



125 
 

Evaluatie verhouding en resultaat BT en A 
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Na het vorige hoofdstuk is het feitelijke BT onderzoek afgerond met een P4. Vanaf dat moment 

is er door ontworpen aan de facade voor de faculteit. Met de iconografische wens voor dit 

gebouw gecombineerd met de wens innovatief te zijn en een statement te maken is de media 

facade in dit laatste traject overeind gebleven. 

De invloed van BT op A is sterk geweest. Deze invloed vindt haar grondslag in de fascinatie en 

visie om een dynamisch en iconografisch gebouw te ontwerpen. Het proces zou ik dan ook willen 

visualiseren als een doorgaande rode lijn. Deze lijn is gestart met een fascinatie en visie en 

resulteert in een faculteit die wordt gepresenteerd op de P4 en P5 van architectuur. Tijdens dit 

proces is een uitstap gemaakt naar mediatecture, media facades en al die andere zaken die in 

dit rapport aan de orde kwamen. Doel van dit uitstapje was het genereren van kennis en 

concepten om de fascinatie voor dynamiek in het uiteindelijke ontwerp waar te kunnen maken. 

 

Het krachtige aan het BT onderzoek is gebleken te zijn het ontwikkelen van een product. Dit 

eindresultaat is verkozen boven het ontwikkelen van een definitieve facade. Gevolg is dat het 

ontwikkelde product is ingezet en geïntegreerd in de facade voor de faculteit terwijl de uiterlijke 

verschijningsvorm sterk verschilt. 

 

Ten opzicht van het product uit het vorige hoofdstuk is besloten de facade voor de studio en 

kantoren doos een veel grotere openheid te geven. Basiselement is een glasgevel geworden. 

Rond deze glasgevel lopen vervolgens als een soort slingers de glasvezelbetonpanelen. Dit 

slingeridee stamt wel weer uit het BT onderzoek maar opnieuw is de verschijningsvorm anders. 

Binnen deze slinger van glasvezelbetonpanelen bevinden zich geen openingen meer. Zie 

afbeeldingen hieronder. 
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En een tweede afbeelding. 

 
En een laatste afbeelding. 
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De opbouw van de facade is als volgt. De glasgevel is gerelateerd aan de andere gevels van het 

gebouw, namelijk de patio’s in het publieke gedeelte. Ter plaatste van de studio/kantoren doos 

is een extra laag toegevoegd: de glasvezelbetonpanelen. Op de onderstaande afbeelding is deze 

gevel te zien. De grijze horizontale lijnen zijn aluminium panelen die het vloerpakket verbergen. 

De glaspanelen zijn 2700mm breed en worden boven en onder ingeklemd waardoor vertikale 

stijlen hier afwezig zijn. De onderkant van de doos is geheel met betonpanelen uitgevoerd en 

deze kruipen vervolgens omhoog langs de doos en gaan over in de genoemde slingers die wel of 

niet de hoek kunnen omgaan. Daaronder nog een inzoom fragment. 

 

 
 

 
 

 

 

Het onderzoek naar mediatecture heeft kennis opgeleverd waar vervolgens in combinatie met 

visie concepten voor een gevel zijn uitgerold. Het uiteindelijk ontwikkelde product, de 
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glasvezelbetonpanelen, en het m^2 pakket zijn gebruikt als basis om een mediafacade voor de 

faculteit te realiseren zoals die hiervoor is afgebeeld. Als te zien is bevestigingsmethode en de 

invloed van naden en het ontwerp hiervan volledig overgenomen van het ontwikkelde product.  

Conclusie is dan ook dat hier sprake is van een typische verhouding tussen een architect en een 

innovatief nieuw product. Het product wordt in haar essentie overgenomen en vervolgens in een 

andere uiterlijke verschijningsvorm toegepast. 
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Conclusies 
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Het verhaal: 

 

De ontworpen gevel is voorzien van geïntegreerde mediatechnologieën die in staat zijn het 

gebouw te laten communiceren. Deze communicatie mogelijkheid maakt het gebouw dynamisch 

en actueel. Het gebouw kleurt zich naar haar toestand. Daarnaast is het gebouw instaat te 

reageren op een externe factor. Bezoekers kunnen met het gebouw communiceren en acties 

uitlokken. Deze acties geven het gebouw een duidelijk dynamisch karakter. 

 

De doos: 

 

Door gebruik te maken van duidelijke basiselementen in de gevel is een architectonische ‘doos’ 

gerealiseerd. De flexibiliteit van de basiselementen komt tot uitdrukking in de ingebouwde 

variabelen. Binnen de twee standaard principes kunnen de gevels afhankelijk van functie en 

oriëntatie telkens worden geoptimaliseerd. Juist door deze plaatselijke optimalisatie binnen de 

twee standaard geveltypen is een heldere en eenduidige expressie verkregen. 

 

Het gewicht: 

 

Het kiezen van beton als hoofdmateriaal leidt naast tot een heldere expressie ook tot een zware 

en brute doos. Beton heeft een zware uitstraling en deze wordt versterkt door de 

boomschorsachtige structuur die de gevelplaten kunnen krijgen. Daarmee wordt een zware doos 

gerealiseerd die straks komt te ‘zweven’ boven het maaiveld. 

 

De openheid: 

 

De gevel communiceert het conflict tussen open en gesloten. Op een heldere manier is de 

conflict strategie doorgezet. De zichtbare doos is eigenlijk privé, de architectuurdoos, de 

onzichtbare doos is juist publiek. Binnen die zichtbare private doos zijn toch extern gerichte 

functies, voornamelijk de studio’s, die een open gevel hebben gekregen. Door deze openheid en 

het inzetten van lamellen als basiselement is de gevel open of gesloten maar blijft de gewenste 

‘doos’ expressie bewaard. 

 

Detaillering: 
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Na het vooronderzoek is besloten de LED gevel verder uit te werken. In overleg is besloten om 

niet een direct op de faculteit toepasbare gevel te maken maar meer een product te ontwerpen 

dat door architecten kan worden in gezet. Als gevolg daarvan is een m^2 pakket ontwikkeld. Als 

gezien is dit pakket een totaal gevelpakket voorzien van constructie, de benodigde bouwfysische 

elementen, electronica en de glasvezelbeton panelen. Het pakket voldoet aan de gestelde eisen 

van kleurverandering. 

 

Het is mogelijk het pakket nog wat extra uit te kleden waarna er een product overblijft. Dit 

product is te typeren als een media facade product en bestaat uit de glasvezelbetonpanelen, de 

HALFEN ophangconstructie en de achterliggende elektronica om de kleurverandering van de 

panelen mogelijk te maken. 

 

Het laatste hoofdstuk heeft de volledige opbouw en detaillering van het pakket laten zien. De 

resultaten hiervan spreken voor zich en behoeven geen extra conclusie hier dan opnieuw de 

conclusie dat een gevel is ontstaan die voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Bouwtechnologisch: 

 

Als gezegd bij het verhaal is de gevel in essentie een dynamische gevel. De doelstelling; het 

ontwikkelen van een reactieve en interactieve façade, is behaald. Door het inzetten van twee 

heldere thema’s, communicatie en reactie, zijn met verschillende technologieën diverse 

communicerende eigenschappen ontworpen. Daarmee zal het nieuwe BK niet voornamelijk een 

statisch gebouw zijn maar juist een dynamisch en altijd actueel gebouw. 

 

Het onderstaande plaatje geeft het proces van dit Bouwtechnologisch onderzoek weer. Daarin is 

de ideale vorm van een ontwerpproces te herkennen. Startend met een fascinatie wordt breed 

uitgewaaierd om de benodigde informatie te vinden en later te kanaliseren. Halverwege het 

proces wordt het uiteindelijke doel duidelijker en vanaf dat moment wordt toegewerkt naar dat 

doel. Het proces wordt steeds smaller en komt uit bij het gewenste doel. 
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De start is gevormd door een fascinatie voor dynamiek en kleur in architectuur(zie bijlage1). 

Later in het verslag is dat gedefinieerd als de vierde dimensie, de tijd, die een dynamisch 

karakter kent. Een eerste onderzoek is gedaan naar communicatie, dit naar aanleiding van de 

term ‘mediatecture’. Onderzoek naar die term heeft een enorme hoeveelheid informatie 

opgeleverd over ontstaansgeschiedenis, mogelijkheden, doelen, onderverdelingen en 

classificaties. Ondanks dat veel van die informatie bij het uiteindelijke ontwerp onnodig lijkt is 

niets minder waar. Een compleet overzicht van mogelijkheden en technologieën heeft juist 

geholpen om tot een duidelijker doel van het proces te komen. Het uitwaaieren is nodig om 

uiteindelijk het doel vast te stellen. 

 

Om de integratie tussen architectuur en bouwtechniek te bekrachtigen is juist deze combinatie 

ingezet om na het uitwaaieren weer te focussen. Vanuit architectuur en vanuit bouwtechnologie 

volgen eisen die leiden tot een helder Programma van Eisen voor de media façade.  
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Vervolgens heeft het ontwikkelen van concepten, het uitwerken van mogelijkheden, het 

definiëren van varianten en het detailleren van geveltypen geleid tot een set aan mogelijkheden 

waar de komende weken aan verder kan worden gewerkt.  

 

Kortom een helder proces met gaande weg een steeds helderder doel. Dat doel is uiteindelijk 

helemaal behaald tijdens de P4 voor architectuur, dan is de gevel tenslotte echt helemaal klaar, 

maar toch biedt de set aan varianten en de kennis die dit onderzoek heeft opgeleverd voldoende 

bouwstenen om bij de P4 ook daadwerkelijk een volledig uit gedetailleerde media façade te 

kunnen presenteren.  

 

Zoals gezegd is richting de P4 voor architectuur het product ingezet om een mediafacade te 

realiseren. Dat de uiterlijke verschijningsvorm van de facade daarbij anders is geworden terwijl 

het resultaat wat betreft kleurverandering gelijk is gebleven toont mijns inziens aan dat er voor 

BT een heel degelijk product is ontwikkeld dat vervolgens door verschillende architecten in 

verschillende verschijningsvormen kan worden ingezet zonder in te boeten aan de 

achterliggende kracht van een dynamische gevel. 
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Waarom kleur onmisbaar is in architectuur 
 
Over het unieke van architectuur 
Architectuur is te typeren als een vorm van kunst. Architectuur is echter niet zomaar een vorm van kunst want 
ten opzichte van andere kunstvormen heeft architectuur een extra unieke eigenschap. Deze unieke eigenschap 
van architectuur, te midden van andere  kunstvormen, kan men vinden in de functionele betekenis die 
architectuur bezit. Waar kunst ten eerste: “een verkregen vaardigheid in het een of ander”38 is en ten tweede 
als: “het vermogen om schoonheid te scheppen en esthetisch genot op te wekken”39, kan worden beschreven 
speelt in de architectuur een derde eigenschap een rol. Architectuur wordt namelijk gebruikt. Kunst als geheel 
kan men dus zien als objecten of afbeeldingen, verkregen door een vaardigheid, en ontwikkeld om ons 
mensen te prikkelen en te plezieren, wellicht zelfs om ons te ontroeren. Kunstenaars zijn er dan ook op gericht 
om met hun creaties emotie te ontlokken. Architectuur gaat een stap verder: het is er namelijk niet alleen om te 
prikkelen of te plezieren, maar meer nog, architectuur is er om te gebruiken, om gebruikt te worden. 
Architectuur is functioneel. 
 
De functionele eigenschap van architectuur komt tot uiting in het beleven van architectuur, het beleven van 
ruimten, materialen, texturen, licht en al die andere zaken die als esthetische hulpmiddelen door architecten 
worden ingezet om de gebruiker van een gebouw ‘tevreden’ te laten zijn. Architectuur biedt dus een beleving. 
Beleving is uit te leggen als een ondervinding, dan wel een innerlijke ervaring.40  Chris Nellen acht de 
belangrijkste eigenschap van beleving dat het plaats vindt in de hoofden van mensen maar zich uit in emoties 
en gedrag.41 Kortom, dat een beleving zich uit in emoties en gedrag.  
 
In dit essay wordt allereerst verder ingegaan op beleving. Na een beschrijving van de zintuigen en de wijze 
waarop ze werken beland het essay bij de kern: een pleidooi voor het gebruik van kleur in architectuur. Daar 
dit een pleidooi is, zal het u niet vreemd voorkomen dat vooral voorstanders zijn aangehaald om het verhaal 
kracht bij te zetten. Dit essay is dan ook niet bedoeld u te overtuigen maar veel meer u de kansen van kleur in 
het proces van het beleven van architectuur uit de doeken te doen, kortom een pleidooi voor het accepteren 
van kleur in de lijst van architectonische en  esthetisch hulpmiddelen. 
 
Over klassieke gewaarwordingen 
Beleving is een innerlijke ervaring die men pas ondergaat bij prikkeling door externe stimuli. Door het bezit 
van zintuigen is de mens instaat deze externe stimuli gewaar te worden. Al in de oudheid werd onderzoek 
naar zintuigen gedaan en Aristoteles, de grote Griekse wijsgeer, heeft het in zijn geschriften niet meer over de 
zintuigen maar over de gewaarwordingen. Aristoteles pleit voor de vijf klassieke gewaarwordingen zoals daar 
zijn: zien, horen, proeven, ruiken en voelen.42 In het totale plaatje spelen zowel zintuigen als gewaarwordingen 
een belangrijke rol, maar deze rol is niet identiek. Zintuig definieert men in algemene kring als een orgaan dat 
in staat is uitwendige prikkels op te nemen, een vermogen dus.43 Gewaarwording is daarentegen te definiëren 
als een ervaring, een indruk, een emotie.44 Hiermee krijgen we het verschil tussen zintuig en gewaarwording 
helder. Het zintuig is het gereedschap waarmee we prikkels opvangen. Gewaarwording is de mate waarin we 
die prikkels, met behulp van het gereedschap, weten om te zetten in een emotie waarmee een ervaring is 
geboren. Kortom, algemeen aanvaard zijn er vijf relaties samen te stellen als het gaat om beleving. We kunnen 
spreken van de relatie tussen zintuig, prikkel en gewaarwording. Voor de helderheid: oog – licht – zien, oor – 
trilling – horen, neus – geur – ruiken, tong – smaak – proeven en tenslotte huid – vervorming – voelen. 

                                                 
38 van dale; zoekterm: kunst 
39 van dale; zoekterm: kunst 
40 van dale; zoekterm: beleving 
41 Nellen 2007 
42 Aristoteles; De anima [Over de Psuche], derde Boek 
43 van dale; zoekterm: zintuig 
44 van dale; zoekterm: gewaarwording 
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Begrippen als het ‘zesde zintuig’ en ook het in academisch kringen geaccepteerde evenwichtsorgaan als 
zintuigen zullen hier verder buiten beschouwing worden gelaten. Aristoteles is tenslotte van een dergelijk 
kaliber dat het gerechtvaardigd lijkt met zijn vijf klassieke gewaarwordingen verder te werken. 
 
Over bewuste en onbewuste perceptie 
De klassieke gewaarwordingen van Aristoteles helpen ons aan de vijf klassieke zintuigen: het oog, het oor, de 
neus, de tong en de huid. Met deze zintuigen doen we waarnemingen. Deze zijn veelal bewust maar ook 
onbewuste waarnemingen zijn mogelijk.  Floris Blom, columnist, zegt over het bewuste van het waarnemen: 
“Ik ben doof noch blind en met de rest van mijn zintuiglijke vermogens is ook niet zoveel mis. Maar toch. Mijn 
zintuigen zodanig gebruiken dat ik mij bewust ben van mijn waarnemingen? Dat ik ze tot me laat 
doordringen? Nee, dat gaat niet vanzelf, het lijkt soms alsof ik het weer opnieuw moet leren.”45 Ook Pim van 
Lommel gaat in zijn boek ‘Eindeloos Bewustzijn’ in op het bewustzijn.46 Kort samengevat beschouwt Van 
Lommel het bewustzijn niet als het product van de hersenen, maar als autonoom en onafhankelijk van het 
fysieke lichaam. In zijn optiek zijn de hersenen een soort zend- en ontvangtoestel. Hierop word het bewustzijn 
slechts geprojecteerd. De hersenen ontvangen informatie van uit de omgeving via de zintuigen en zenden deze 
informatie door naar het bewustzijn. In de hersenen vindt dan ook volgens hem de bewuste perceptie van 
deze informatie plaats.47  
 
Uiteindelijk zijn alle zintuiglijke waarnemingen terug te voeren tot  elektrische prikkels die via de zenuwbanen 
naar de hersenen gevoerd worden. In de hersenen vindt de vertaalslag van deze prikkel naar een perceptie 
plaats. Zicht, gehoor, smaak, reuk en tast zijn dus in materialistisch opzicht fundamenteel gelijk, omdat aan al 
deze verschillende zintuiglijke ervaringen, eenzelfde elektrische prikkel ten grondslag ligt. Het zijn dan ook 
onze hersenen en niet onze zintuigen die de bewustzijnservaring van zicht, gehoor, smaak, reuk en tast 
vertalen uit deze universele informatiebron van elektrische prikkels.48 We zien, horen, voelen, ruiken en 
proeven de buitenwereld dus enkel met onze hersenen.”  
 
Het terugbrengen van een waarneming tot een set van elektrische prikkels is niet nieuw en reeds in de begin 
jaren zestig van de vorige eeuw beschreven in het werk ‘Human senses and perception’.49 In hetzelfde boek 
beschrijven zij perceptie als het zijn van een volledig nieuw product, ontstaan door het in de hersenen omgezet 
zijn van externe prikkels.50 Dit product uit zich dan vervolgens weer in een emotie of een gedraging.  
 
Betreffende het onbewuste en bewuste kan men het volgende concluderen: een waarneming bestaat uit het 
zowel bewust dan wel het onbewust registreren van informatie. Na de omzetting van de opgevangen 
elektrische prikkels kan ook de gewaarwording bewust dan wel onbewust plaatsvinden. Dat deze eigenschap 
belangrijk is zal in de loop van het verhaal blijken als men dieper ingaat op het psychologische karakter van 
kleur. 
 
Over het visuele 
Via deze kennis van perceptie komen we terug bij de architectuur. Architectuur dient zich te ontwikkelen tot 
een architectonische omgeving waarin de gebruiker comfort, behaaglijkheid, veiligheid, etc. kan ervaren. 
Architectuur moet dus in staat zijn deze zaken te genereren, of dit nou bewust dan wel onbewust plaatsvindt. 
Kijkt men bijvoorbeeld naar veiligheid dan is gevoel van veiligheid aan te duiden als een bewuste 
gewaarwording. Zoals inmiddels duidelijk werd is voor het hebben van een bewuste gewaarwording, een 
emotie of een gedraging, een waarneming, een set aan elektrische prikkels, nodig.  
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Als men spreekt over architectuur kan men zonder veel omwegen vaststellen dat het belangrijkste menselijke 
zintuig dat hier een rol speelt het oog is, of om met Aristoteles’ klassieke gewaarwordingen te spreken: het 
zien. Het visuele, men ziet en vervolgens wordt dit zicht, dit beeld geïnterpreteerd op grond van 
eigenschappen. Men krijgt prikkels toegediend, het oog registreert, de hersenen zetten om en het komt tot 
uiting in emotie of gedrag. Hiermee is de kern van het essay aangesneden: licht, en daarmee kleur, in 
architectuur. 
 
Over het onlosmakelijk zijn van licht en kleur 
In de academische wereld is men het er over eens dat het zien, het zicht, de belangrijkste gewaarwording is. 
Daarmee wordt het oog het belangrijkste orgaan. Zonder het oog weet men externe prikkels niet om te zetten 
in een beeld, in dat wat men ziet. Zoals duidelijk is geworden zal er geen gewaarwording zijn zonder te 
worden voorafgegaan door externe prikkels. Zonder die prikkels zal de gewaarwording niet plaatsvinden. In 
het geval van zien is onomstotelijk bewezen dat de belangrijkste externe prikkel licht is. Zonder licht 
registreert het oog niets. Denk maar aan de schemering die invalt, het zicht dat verslechter, uiteindelijk het 
donker van de inktzwarte nacht. Het oog wordt niet langer geprikkeld, informatie wordt niet langer 
doorgestuurd en het oor vervangt vanaf dat moment het oog als belangrijkste waarnemingsorgaan. 
 
Alleen in het geval van het aanwezig zijn van licht wordt een externe prikkel gegenereerd die via het 
menselijke oog wordt door gegeven aan de hersenen om daar een beeld te creëren. In een essay in De Stijl van 
1928, een nummer speciaal gewijd aan Aubette51, gaat Theo van Doesburg in op licht in architectuur. Van 
Doesburg, geboren in 1931, oprichter van de internationaal bekende kunstenaarsgroep De Stijl, was eerst 
kunstenaar en werd later ook architect. Bekend van Van Doesburg zijn zijn kleurenschema’s voor onder 
andere het interieur van een woonboot en later voor enkele woningblokken in de Rotterdamse wijk Spangen. 
Van Doesburg legt in het bewuste essay in De Stijl van 1928, zijn visie op de relatie tussen licht en kleur in 
architectuur uit. Stellig legt hij uit dat een ruimte alleen dan goed beleefd kan worden wanneer licht op juiste 
manier wordt ingezet. Hij vindt licht zelfs het belangrijkste beeldende element in de architectuur: “De beelding 
van de ruimte is zonder licht niet denkbaar. Licht en ruimte vullen elkaar aan. In de architectuur is het licht 
een beeldend element en dan ook nog het belangrijkste.”52 Hoewel hij stelt dat juist licht er voor zorgt dat er 
een verband is tussen ruimte en gebruikte materialen vindt hij ook dat de architectuur daarmee nog niet 
voltooid is. Hij stelt: “Perfectionering van de architectuur is alleen dan mogelijk als ook het licht gebeeldt 
wordt. Die architectonische beelding is zonder kleur niet denkbaar. Kleur en licht vullen elkaar aan. Zonder 
kleur is de architectuur uitdrukkingsloos, blind.”53  
 
In hetzelfde essay haalt Van Doesburg ook uit naar de rationalisten, die kleur volgens hem als architectonisch 
hulpmiddel onderschatten. “Doordat de rationalisten de kleur volledig willen uitschakelen, tonen ze aan dat 
ze nooit de betekenis van kleur hebben ingezien als architectonisch element, als materie om tot beelding te 
komen (vergelijkbaar met hout, ijzer, glas of beton).”54, aldus Van Doesburg. Waar de academische wereld het 
eens is over het nodig zijn van licht om visuele waarnemingen te kunnen doen voegt Van Doesburg hier aan 
toe: “De mens kan echter net zomin zonder kleur als zonder licht.”55 Om vervolgens nog een stap verder te 
gaan en te stellen: “In de moderne architectuur heeft een vlak bezieling nodig, dat wil zeggen beelding door 
middel van de 'ruimtelijke', zuivere kleur.”56 Voor Van Doesburg is kleur dan ook geen decoratieve toepassing 
en zijn uiteindelijke doel werd het verbinden van de schilderkunst en de architectuur.  
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In deze verbinding onderscheidde hij later een drietal velden: ten eerste de decoratieve toepassing, ten tweede 
de rationalistische of constructieve toepassing en ten derde de scheppende of beeldende toepassing.57 
 
Bij de decoratieve toepassing van kleur wordt kleur ingezet om de constructie te verhullen. Door middel van 
kleur als ornament wordt de ruimte verfraaid. Daar dit zonder organisch verband met de constructie gebeurt, 
hangen constructie en schilderkunst hier niet wezenlijke samen. De rationalistische of constructieve toepassing 
van kleur is kleur alleen dan toepassen als ze een nuttige functie kan vervullen. Kleur degradeerde hierbij tot 
een uitsluitend dienstbaar element. Toen kleur en ruimte zich echter meer en meer begonnen te ontwikkelen 
rond een gemeenschappelijke as werd innerlijke samenhang tussen die elementen onvermijdelijk. Vanaf dat 
moment werd kleur ook scheppend en beeldend in gezet.58 
 
In 1931 stierf Van Doesburg en niet veel later De Stijl met hem. Toch is de invloed van De Stijl op de 
architectuur tot ver na dat moment enorm geweest. Vele voorbeelden zijn te vinden, onder andere van J.J.P. 
Oud en ook Ludwig Mies van der Rohe was later een van de belangrijke aanhangers van De Stijl principes. 
Belangrijkste bouwwerk, geheel volgens de regels van De Stijl, is het Rietveld-Schröderhuis ontwikkeld door 
Gerrit Rietveld.59 Juist in dit ontwerp is de visie van Van Doesburg, zoals beschreven betreffende licht en kleur 
in de architectuur, ingezet en heeft deze geleid tot de huidige bekendheid van het Rietveld-Schröderhuis. 
 
Over kleur als functioneel architectonisch element 
Dat wetende kan een volgende stap worden gemaakt. Het belang van licht, en daarmee van kleur, is 
aangetoond betreffende het beelden van een architectonische ruimte. Daarmee rest ons de vraag: wat kan 
kleur betekenen, wat kan kleur doen. Een klein uitstapje naar het gebied van kleurpsychologie kan hier meer 
duidelijkheid over geven. 
 
Dit gebied van de psychologie houdt zich bezig met de symbolische betekenis en de werking van kleur. De 
kleurpsychologie vindt haar oorsprong waarschijnlijk in de 16e eeuw. Tegenwoordig scheidt men het 
onderzoeksgebied betreffende kleuren en hun uitwerkingen in twee gedeelten. Allereerst gaat men er vanuit 
dat er een relatie is tussen de voorkeur voor bepaalde kleuren en persoonlijkheidseigenschappen van de 
kiezer. Het tweede gebied richt zich op de gevoelswaarde van kleur en de affectieve werking die kleur heeft. 
Betreffende de architectuur is vooral dit tweede gebied interessant. Terugkerend naar Van Doesburg kunnen 
we zeggen dat het een bepaalde kleur is, die in samenwerking met licht voor een prikkel zorgt, waarna er 
vervolgens een bewuste dan wel onbewuste gewaarwording wordt gegenereerd die zich uit in emotie of 
gedrag.  
 
Betreffende het effect van kleuren in een ruimte op de emotionele stemmingen en gedragingen is een 
onderzoek van Coryell in 2003 in de hedendaagse wetenschap leidend. In dit onderzoek worden kleuren 
opgedeeld in twee categorieën: warme kleuren (rood, oranje, geel) en koude kleuren (blauw, groen) met elk 
hun eigen specifieke uitwerkingen.60 Uit een onderzoek in 1994 volgt onder andere dat lichte en heldere 
kleuren tot positieve emoties leiden en donkere kleuren daarentegen juist tot negatieve.61 Algemeen aanvaarde 
uitwerkingen van standaard kleuren zijn: het krachtige en energieke van groen, het verkwikkende en 
opgewekte van geel, het activerende en soms agressieve van rood, het tevredene en warme van oranje, het 
kalmerende en rustige van blauw, het verfrissende en schone van wit en tenslotte nog het verdiepende en 
creatieve van paars.62  
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Dat wetende kan er geconcludeerd worden dat het gevolg van kleur beleving een bepaalde emotie is. Emotie is 
een uiting, een expressie, die in veel gevallen tot identiteit leidt. En hier gaat het om, identiteit. In het 
architectonisch ontwerpen zijn we opzoek naar manieren om architectuur identiteit te geven. “Kleur kan een 
gebouw een identiteit geven en daarnaast kan kleur ook de locatie bepalen.”63, dit concludeert architect Ben 
van Berkel in zijn onderzoek 'Color in the urban environment is a taboo', uitgevoerd voor AkzoNobel. Ben van 
Berkel voert samen met partner Caroline Bos het bewind bij architectenbureau UN-Studio. Dit internationaal 
georiënteerde architectenbureau heeft in opdracht van AkzoNobel, de grootste verf- en coatingsproducent ter 
wereld, een studie verricht naar kleurgebruik in architectuur en de stedelijke omgeving.64 Anne van der 
Zwaag, werkzaam als kunsthistorica bij AkzoNobel typeert als belangrijk terrein: “ Kleurpsychologie, de 
effecten van kleuren op je geest en gevoel, dat is een erg belangrijk terrein.”65 AkzoNobel doet dan ook al 
langer onderzoek naar kleur en de emotionele uitwerkingen ervan.  
 
In het onderzoeksrapport voor AkzoNobel concludeert de Nederlandse architect dat er meer aandacht moet 
worden besteed aan een betekenisvolle toepassing van kleur in architectuur en de stedelijke omgeving. Nu zijn 
veel gebouwen grijs of bruin. Van Berkel wijt dit aan de standaardisatie van de productie van bouwmaterialen 
als gevolg van de industriële revolutie.66 De uniformiteit die is ontstaan en de herhaling van elementen doen 
de meeste gebouwen grijs of bruin worden. Gebouwen zijn te homogeen geworden. Er lijkt zelfs een taboe te 
heersen onder architecten op het gebruik van kleur in facades van gebouwen.67 Van Berkel wijst er echter ook 
op dat het toepassen van kleuren niet een maniertje moet worden, niet een reden om de discussie aan te 
zwengelen. Hij prefereert een gedegen aanpak waarbij het dynamische van kleur, het veranderen in 
wisselende omstandigheden, de boventoon voert. Ook belangrijk is het besef dat kleur niet alleen van verf 
komt, ook begroeiing als planten, bomen en gras spelen op het gebied van kleur een enorm belangrijke rol in 
de stad.68 
 
Zoals Van Berkel en Bos in hun eindrapport ook stellen, zal het homogene aan kleuren, veelal bruin en 
grijstinten, er toe leiden dat differentiatie verdwijnt. Daarmee raakt eigen identiteit ver te zoeken. Zoals 
uitgelegd zijn het namelijk juist kleuren die tot emotie kunnen leiden. In het rapport wijzen beide architecten 
er op dat juist kleur een culturele identiteit van een stad tot uitdrukking kan brengen. Ze spreken over kleur 
als ‘cultural connector’.69 Als voorbeeld noemt ze Gaudi’s Barcelona. Volgens Bos is het toepassen van kleur 
momenteel voornamelijk een individuele expressie en daarmee vooral een manier om een gebouw uit zijn 
omgeving te laten springen terwijl beide architecten juist pleitten voor het aangaan van relaties. Kleur juist in 
te zetten om samen te werken, kleur als activator.70 Ook Van Berkel benadrukt deze kans van kleur, hij heeft 
het in Architectenwebmagazine over kleur als ‘urban activator’ en als ‘public attractor’71, als hij zijn presentatie 
van het rapport besluit met een pleidooi: "Een doordachte inkleuring van de stedelijke omgeving kan veel 
kansen opleveren. De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt de magnetische waarde van een stad. 
Kleurtoepassingen activeren en verbinden de culturele en sociale identiteit van de stedelijke omgeving. Ik pleit 
ervoor nieuwe inzichten te ontwikkelen in de mogelijkheden en kansen van kleurgebruik in steden."72 
 
Uit dit gedegen onderzoek naar kleur in de architectonisch ruimte en in het stedelijk gebied komt als 
belangrijkste conclusie naar voren: de emotionele mogelijkheden van kleur. De directe link van kleur naar 
identiteit is te verdedigen door terug te grijpen op kleurpsychologie onderzoeken. De invloed van kleur op 
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stemmingen en emoties is wereldwijd aanvaard en bewezen. Kleur leidt daarom in architectonische ruimten 
en stedelijke gebieden tot het ontwikkelen van een identiteit. Kleurgebruik wordt meer en meer betekenis vol. 
Belangrijkste stelling uit het onderzoek wordt daarmee dan ook: “Uitgesproken en intelligent kleurgebruik 
maakt een stad niet alleen attractief, datzelfde kleurgebruik verbetert het sociale klimaat.”73  Van Berkel 
onderbouwt deze stelling met de woorden: “Een doordachte inkleuring van de stedelijke omgeving kan veel 
kansen opleveren. De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt de magnetische waarde van een stad. 
Kleurtoepassingen activeren en verbinden de culturele en sociale identiteit van de stedelijke omgeving. Ik pleit 
ervoor nieuwe inzichten te ontwikkelen in de mogelijkheden en kansen van kleurgebruik in steden."74 
 
Kleur: gebruiken dus! 
Concluderend betreffende de prikkels tot beleving van architectuur kan met Theo van Doesburg worden 
gezegd: “Het oppervlak is uiteindelijk de enige bepalende factor in de architectuur. De mens leeft niet in de 
constructie maar in de atmosfeer die door de oppervlakten wordt opgeroepen. 75  Dat kleur hierin de 
voornaamste rol speelt lijkt inmiddels meer dan bewezen. Als we architectuur echt identiteit willen geven, als 
we de stad weer karakter willen geven, kortom als we het inderdaad weer attractief willen maken, dan is het 
noodzaak weer gedegen na te gaan denken over het toepassen van kleur. Kortom een juiste toepassing van 
kleur is onmisbaar. 
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