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Heaven or Hell?

When 1997 started, someone said to me: a very good 1979. Thus 1996 became 1969, 1995 1959, 1994 1949, 1993 1939, 1992
1929, 1991 1919, 1990 1909. Light became dark, warm became cold, dry became wet. We don�t build skyscrapers any longer, but
build underground, deep underground, the way we once started. Pride will have a fall, Velvet underground forever��Wish I was
somewhere Underground, with the lights turned off.

(Niels Staal)
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Chicago Reliance Building, 1895
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Inleiding

30.000 jaar geleden was de mens een nomade, hij trok over het land, jagend op wilde dieren en zoekend
naar eetbare planten. Doordat hij constant onderweg was, bouwde hij geen huizen, maar zocht hij
beschutting in grotten. Later maakte hij tenten van de huiden van de prooien, deze �woningen� konden
gemakkelijk meegenomen worden. Nadat de mens had ontdekt hoe hij zijn eigen gewassen kon
verbouwen, werd de tent vervangen door een steviger constructie. Dit vormde het begin van de woningbouw.

Men is altijd al op zoek geweest naar comfort en veiligheid in zijn leefomgeving. Om dit te kunnen
realiseren is men op zoek naar een leefruimte die aan deze eisen kan voldoen, maar deze ruimte is
steeds moeilijker te vinden. Er ontstaat een tekort aan bruikbaar bouwland voor woningen, kantoren,
bedrijven en infrastructurele voorzieningen.
Nadat de �mooiste� plekjes waren bezet, moest men iets verzinnen om toch nog prettig te kunnen wonen
en verblijven. De wolkenkrabber doet hier zijn intrede. Onder het motto �the sky is the limit� wordt er
steeds hoger gebouwd. Steden als New York, Chicago en Hong Kong krijgen zo hun karakteristieke sky-
line.
Door de uitvinding van staal als contructie-materiaal aan het eind van de 18e eeuw, was men in staat om
lichter en hoger te bouwen dan met standaard metselwerk. De bakermat van de wolkenkrabber ligt in
Chicago. Na de brand in 1871, ontwierp William Le Baron Jenney (1832-1907) het Home Insurance
Building in Chicago. Dit was niet het hoogste gebouw, maar het tien verdiepingen tellende gebouw droeg
wel een aantal kenmerken van de huidige wolkenkrabbers. Het Chicago Reliance Building uit 1895 is te
beschouwen als een wolkenkrabber van de eerste generatie, met een hoogte van 200 ft (plm. 60 meter).
Sindsdien zijn de gebouwen steeds hoger geworden, er is een wedloop ontstaan om als eerste de �sky�
te halen.
Door de uitvinding van de lift (Elisha Otis, 1850) kon men hoger bouwen, omdat men zich op een
aangename manier kon verplaatsen. Men had het comfort weer in de woongebouwen teruggebracht, met
gebruik van minder, steeds duurder wordend grondoppervlak.

Ook nu wordt er nog gezocht naar nieuwe en betere manieren van wonen en bouwen. Tegenwoordig
wordt er ook meer gezocht naar �meervoudig grondgebruik�. De infrastructuur, welke een nadrukkelijke
stempel drukt op de leefomgeving, wordt steeds vaker onder de grond geplaatst. Hierdoor wordt een leefbaar
milieu gecreëerd, waar men comfortabel en veilig kan wonen, werken en recreëren.
Projectontwikkelaars willen de laatste tijd steeds meer Bruto Vloer Oppervlak (BVO) creëren op een klein
stukje grond. Hierdoor  zijn ze in staat een beter winstpercentage te halen, doordat ze  weinig
grondkostenhebben en toch veel ruimte voor verkoop en verhuur. Hiervoor willen ze graag hoogbouw
realiseren, maar als dit niet mag vanwege voorschriften, moeten ze iets anders bedenken. Hier kunnen we
de cirkel weer sluiten, want waar kunnen we heen als we niet omhoog of opzij mogen? Precies, naar
beneden! Ondergronds bouwen krijgt dan ook de laatste tijd meer aandacht, niet in het minst vanwege de
technische mogelijkheden die de laatste jaren zijn ontwikkeld.

Maar de mens was altijd op zoek naar een prettige leefomgeving. Hoe kan hij zich dan comfortabel
voelen in een ondergrondse ruimte? Ondergrondse ruimten hebben een negatieve klank, een idee van
opgesloten zijn in een �graf�, de hel. Ook ruimten, gemaakt door mensenhanden, zoals grafkelders,
catacomben en kerkers, geven een gevoel van slavernij, gevangen zitten en dood. Toch hebben deze
ruimten onder de grond ook een positieve weerklank. Je bent er veilig en droog. Het mysterie van een
ondergrondse ruimte geeft, paradoxaal genoeg, een gevoel van angst, dood en verderf, maar ook een
gevoel van avontuur, spanning en veiligheid.
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Doel van deze scriptie

Met deze scriptie wil ik mij voornamelijk richten op verschillende manieren om een aangenaam ondergronds
project te realiseren.
Ik zal voornamelijk gebruik maken van schema�s en verschillende voorbeeldprojecten. Op dit moment is hier
de meeste informatie uit te halen, omdat er nog geen eenduidige wetten voor het ondergronds bouwen
(OGB) zijn geformuleerd en in de voorbeeldprojecten kunnen relatief eenvoudig de goede en minder goede
punten aangewezen worden. De voorstellen betreffen over het algemeen woning-, kantoor- en
utiliteitsprojecten.
Ik wil mij richten op de fysiologische en psychologische aspecten van het ondergronds wonen en werken.
Daarnaast wil ik kijken naar verschillende aspecten van het ontwerp zelf, de entree, de binnenruimte in
relatie tot uitzicht en sfeer en hoe daglicht in de ruimte gebracht kan worden. Tenslotte wil ik nog de
veiligheid van ondergrondse ruimten aanstippen.

Waar dit van toepassing is, zal een hoofdstuk afgesloten worden met een aantal basis ontwerpmodellen,
waarin de in het hoofdstuk besproken punten worden toegelicht . Deze modellen zijn niet bedoeld om
klakkeloos over te nemen als de juiste strategie, maar zijn bedoeld als voorbeeld en punt van discussie. De
behandelde modellen zullen veelal in andere hoofdstukken terugkeren en aangevuld worden met nieuwe
modellen, om een zo volledig mogelijk beeld te scheppen. Tevens zal er van elk ontwerpmodel een schets of
afbeelding getoond worden om een en ander verder te verduidelijken.
Er zal tussen de verschillende hoofdstukken een bepaalde mate van overlap zitten. Deze overlap heb ik
bewust laten plaatsvinden, om hiermee de complexiteit van het ontwerpen van ondergrondse gebouwen aan
te tonen. Hiermee doel ik op de verschillende invalshoeken bij de ontwerpmodellen, welke zich vaak op meer
dan één discipline afspelen.

Ik ben mij er terdege van bewust dat ondergronds bouwen meer is dan alleen wonen, werken en recreëren,
maar ook infrastructuur, opslag en industrie. Maar daar ik een scriptie wil schrijven, die tevens als
vooronderzoek voor het afstuderen bedoeld is, wil ik mij beperken tot bovengenoemde aspecten. Het civiel-
technische gedeelte van verschillende grondtechnieken valt om deze reden ook buiten het onderzoeksveld.

Sven Vonk
bk9902622
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Inhoudsopgave

Inleiding blz.  5
Doel van de scriptie blz. 7
Living in a box blz. 11
Knocking on Hell�s Gate blz. 17

Ontwerpmodellen blz. 21
Home, sweet home blz. 27

Ontwerpmodellen blz. 33
There is a light at the end of the tunnel blz. 51

Ontwerpmodellen blz. 55
Exit, stage left blz. 63

Ontwerpmodellen blz. 65
Nawoord blz. 73
Literatuurlijst blz. 75
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Living in a box

De clochard kruipt in zijn kartonnen doos onder één van de bruggen over de Seine. Hij zit droog, maar voelt
hij zich ook comfortabel en veilig?

De negatieve klanken die naar boven komen bij het leven onder de grond, kunnen gesplitst worden in
twee categorieën. De eerste categorie omvat de denkbeelden over het ondergrondse, die zijn geworteld
in onze geschiedenis, cultuur, taal en waarschijnlijk ook ons onderbewustzijn. De tweede categorie
behelst de ervaringen van mensen die in ondergrondse of soortgelijke gesloten ruimten hebben geleefd.
Deze twee gecombineerd geven een goed beeld van de verschillende aspecten -problemen- die zich
voordoen bij ondergrondse verblijven.

In The Life Below the Ground (1987) schrijft Wendy Lesser dat ondergrondse ruimten slechts gedeeltelijk
toegankelijk zijn voor mensen, omdat ze zich een bepaalde voorstelling hebben gemaakt van het
ondergrondse.

What this indeterminacy means is that the underground has always been situated oddly between the visible
and the invisible � between that which one can see and touch in one�s normal life, and that which one must
accept on faith.

This may explain, in part, why the real undergound [�] has given rise to so many fictional or imaginary
undergrounds. There was, to begin with, Hades � that is, the imaginary underground is first of all the locus fo
death and rebirth [�]. In this sense, the underground is both place of origin and place of final rest. From this land
of the shades developed the idea of the Christian hell � no longer the abode of the undifferential dead, but a
place of eternal punishment for the damned alone. The notion of the underworld has always held something of
mystery and terror for the living, but with Christianity the subterranean began to be equated with evil � a
connotation which carries through to the present. The word �underground� is associated with poverty, with
criminal activity, with the socially unacceptable. (Lesser, 1987)

Wat duidelijk naar voren komt in het boek van Lesser, is de culturele invloed van het ondergrondse. Hier
komt duidelijk de negatieve klank naar voren, dat het ondergrondse slecht is. Het is geen ruimte om je
prettig en comfortabel te voelen.
Uit de geschiedenis heeft men tevens geleerd, dat ondergrondse ruimten een eigen klimatologische
omgeving hebben. Een ondergrondse ruimte wordt gezien als een  donkere en vochtige ruimte, met een
schrale lucht. Dit wordt vaak als een onaantrekkelijke ruimte beschouwd. Gelukkig is men er in geslaagd
om met de huidige technologie deze natuurlijke nadelen te elimineren, vandaag de dag heeft men de
beschikking over luchtverversing en kunstmatige verlichting. Toch kunnen deze ontwikkelingen, die op
zichzelf ook weer nadelige effecten oproepen, niet het negatieve beeld afschudden. Wat de mens blijft
missen is het uitzicht; het contact met de natuurlijke omgeving.
Rosalind Williams gaat in 1990 verder in op de invloed van de technische ontwikkelingen in Notes on the
Underground. Hierin onderzoekt zij de verandering van de samenleving van natuurlijk naar technisch. Bij
deze verandering blijft het ondergrondse toch het meest negatieve beeld houden, ondanks het feit dat
ook steden en ruimtevaart steeds meer op technologie varen dan op een natuurlijke input. Zij ziet het
ontbreken van de link met de natuur dan ook als één van de grootste problemen voor het ondergrondse.

[�] the defining characteristic of the subterranean environment is the exclusion of nature � of biological
diversity, of seasons, of plants, of the sun and the stars. The subterranean laboratory takes to an extreme the
ecological simplification of modern cities [�] (Williams, 1990)

Uit de teksten van Lesser en Williams blijkt dat de denkbeelden over het ondergrondse voortkomen uit
onze geschiedenis en culturele erfgoed. Deze denkbeelden vormen de achtergrond voor het formuleren
van de problemen en oplossingen die het ondergronds bouwen met zich meebrengt. Maar het geeft
tevens een beeld van de toekomstige ontwikkelingen qua technologie, niet alleen onder de grond, maar
ook erboven. De stad wordt zo volgebouwd dat er bijna een ondergronds karakter ontstaat, waar slechts
te leven valt met behulp van technologische middelen. Ook in de bovengrondse stad verdwijnt de
natuurlijke omgeving.
In 1990 en 1991 heeft een team van Japanse onderzoekers een poging gedaan om het negatieve beeld
van het ondergrondse in beeld te brengen.

Underground space is often considered unappealing, even when there are no fundamental problems.
Underground places do not provide as much stimulation; thus, imagery, which would not be an issue in other
environments is a concideration in underground spaces. To utilize underground space, it is necessary not only to
provide such stimulation [�] but to eliminate anxiety and dissatisfaction from the negative imagery [�] that
exists within deep conciousness. (Sawada & Hane, 1991)
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Plattegrond en interieur van de kalksteengrotten in Kansas City, Missouri
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Deze groep onderzoekers, onder leiding van Sawada, Hane en Muro, geven hierin al duidelijk aan waar het
psychologische effect van het ondergronds bouwen zich bevindt. Wat Lesser al eerder had geconcludeerd in
onze culturele achtergrond is hier wetenschappelijk ondersteund. De mens voelt zich ongemakkelijk en
bang, als hij onder de grond verblijft. Hiervoor moeten deze nare gevoelens weggenomen worden, maar dat
alleen is niet genoeg. Tevens moet men gestimuleerd worden, met name door de omgeving zelf. Deze moet
een comfortabel karakter hebben, zodat men zich snel op zijn gemak voelt. Hoe men dit het beste
gerealiseerd kan worden, wordt in de volgende hoofdstukken behandeld.

Ondanks het feit dat ondergronds bouwen over de gehele wereld wordt toegepast, voor de meest
uiteenlopende activiteiten, zijn er nog maar weinig ervaringen onderzocht. Sinds de jaren �70 zijn er
verschillende onderzoeken gedaan naar ondergronds verblijven in Europa, de Verenigde Staten, China
en Japan.

In Zweden opende de eerste ondergrondse fabriek zijn deuren in 1946. Al snel bleek er een duidelijk verschil
te bestaan tussen de klachten van ondergrondse en bovengrondse werkers. Het ondergrondse personeel
had meer last van hoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid en depressies. Ondanks het grote aantal klachten
bleef het ziekteverzuim ongeveer gelijk, en na een bloedonderzoek bleek er nauwelijks verschil te zijn
tussen de verschillende groepen. Een tweede studie in 1958 wees uit dat, na acht jaar ondergronds werken,
de negatieve bijeffecten bijna geheel waren verdwenen. Maar ondanks het feit dat de psychologische
effecten waren verdwenen, bleef het fysiologische effect wel aanwezig. Deze fysiologische effecten werden
in een andere fabriek sterk verminderd door het verbeteren van licht, ventilatie en kleurenschema�s (Holister
1968).
In Scandinavië zijn in de laatste 30 jaar de oude mijnen omgetoverd tot recreatieruimten, zoals zwembaden
en sporthallen, musea en theaters. Tevens werden er kantoren geplaatst in deze vacante ruimten. In 1989
heeft de Fin Jaakko Ylinen een onderzoek gedaan naar deze verschillende ruimten.

Dissatisfaction is more common in offices or control rooms than factories or department stores, where
contacts with other people, the changing surroundings, and spaciousness compensate for the lack of windows.
Isolated and remote work stations should be avoided in underground spaces [�] strict control or restriction of
movement in underground spaces is extremely harmfull [�] It has been observed that the lack of windows in
underground spaces makes the psychological atmosphere susceptible to disturbances. People using such a
space often feel that something  is missing; consequently, they tend to imagine that what the space lacks is
perhaps more significant than it really is. This phenomenon manifests itself in various expressions of
dissatisfaction directed at the environmental conditions. (Ylinen, 1989)

De mens heeft dus behoefte aan contact, met anderen of met de natuur. Uitzicht en bewegingsvrijheid
zijn hier dus belangrijke punten, als men het fysiologische probleem gaat aanpakken. Als men hier rekening
mee houdt, kan de werknemer zich sneller op zijn gemak voelen. Hij hoeft zich niet bezig te houden met
wat er ontbreekt, maar hij krijgt een positieve stimulans van zijn omgeving.

In de Verenigde Staten zijn ook enkele onderzoeken gedaan naar ondergrondse kantoorruimten. In 1974
heeft Robert Sommer een serie interviews afgenomen van werknemers in een ondergronds kantoor.

�I come out like a mole at lunchtime. It is more dull here. Time loses meaning. I have that basement feeling,
burrowed in for the day. There is a lack of any bouyancy and change.�

�I get claustrophobia, I need to get out to see sunshine. I am depressed and go out whenever possible. The
basement has the connotation of storage.�

�The lack of windows creates more tension. It is relaxing to look out a window for a few seconds. Artificial
light, no matter how good, is less good than natural light.�

Ondanks het feit dat er ook positieve geluiden waren te horen in de interviews, was niemand echt
enthousiast over zijn werkomgeving.
Toch is er in de USA ook nog een andere mening te vinden. Hughey en Tye hebben in 1983 een
onderzoek gedaan onder de mensen die werkten in de oude kalksteengrotten in Kansas City, Missouri.
Deze ruimten, waarvan ongeveer twee miljoen vierkante meter in gebruik is als kantoren, opslag en
distributie, liggen, anders dan de gewone ondergrondse ruimten, soms tot wel 50 meter onder het
oppervlak. Het hele complex bestaat uit grote open ruimten die met elkaar verbonden zijn door middel van
tunnels. Deze tunnels zijn zo groot dat er met gemak twee 10-tonners door kunnen. De mensen die hier
ondervraagd zijn, 312 mensen in totaal, beschouwden hun werkomgeving als veilig en efficiënt. De
temperatuur en luchtvochtigheid werden, in tegenstelling tot in andere onderzoeken, als positief en
aangenaam beschouwd, men ging zelfs zover dat men een vergelijking trok met een bovengrondse
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werkruimte. De ventilatie en verlichting werden als neutraal beschouwd. Hierbij dient gezegd te worden, dat
door het drukke vrachtverkeer in de tunnels, de lucht niet altijd even vers is, maar de constante temperatuur
in de zomer en winter en de natuurlijke afwerking van kale rots worden als positief gezien.

In vergelijking met Europa en de Verenigde Staten, is het in China slecht gesteld met de ventilatie en
verlichting. De ruimten die vroeger waren aangelegd ter verdediging worden ook hier gebruikt voor distributie
en recreatie.
In Shanghai is er een onderzoek gedaan naar de werksfeer in dit soort oude vestingen door Hou en Su,
in 1988. Hier bestond vooral de angst voor veiligheid, ziektes, brand, aardbevingen en instorting. Verder
waren de entreepartijen te donker en de tunnels te lang, te laag en te nauw. Zonlicht en natuurlijke omgeving
waren een groot gemis, zelfs kunstlicht kon deze situatie niet verbeteren.

In Japan hebben Nishi, Wada en Sagukawa in 1990 een onderzoek gedaan naar de overeenkomsten
tussen boven- en ondergrondse werkplaatsen. Hierin werd ook gevraagd of mensen die bovengrondse
banen hebben, ook ondergronds zouden willen of kunnen werken. Slechts 25 procent van de ondervraagden
dacht wel dat hij in een ondergrondse situatie kon werken. De overige 75 procent zag dit als een
belemmering en had het idee dat er een psychologisch te hoge druk op hen zou komen te rusten. Dezelfde
vraag is ook bij diegenen neergelegd die al ondergronds werkten en 60 tot 85 procent wilde dit graag blijven
doen. Hiermee hebben de onderzoekers kunnen vaststellen dat de negatieve houding tegenover ondergronds
werken voor het grootste deel voortkomt uit associaties en negatieve beelden, en niet zozeer van ervaringen!
Een ander onderzoek van Wada en Sakugawa, uit 1990, wees uit dat 67 procent van de ondervraagden, die
werkzaam was in ondergrondse kantoren, winkelcentra en veiligheidscentra, de natuurlijke omgeving miste.
50 procent was bang dat het schade zou berokkenen aan hun psychische gezondheid, 36 procent klaagde
over mentale stress en 18 procent was bang voor natuurrampen, zoals aardbevingen. De belangrijkste
klachten aangaande de ruimte waren de slechte luchtkwaliteit, het ontbreken van contact met buiten, gemis
van weersomstandigheden en een gevoel van te kleine ruimten, ook al waren deze vergelijkbaar met een
bovengrondse ruimte.
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Noodzakelijke elementen als laadperron en lichtsysteem overheersen het landschap
Civil and Mineral Engineering Building, University of Minnesota
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Knocking on Hell�s Gate

Voor mij zie ik een zwart gat met een smalle, grof uitgehakte trap die naar beneden leidt naar een donker
gapend gat. Wat staat me te wachten in de duisternis?

Het probleem van een ondergronds complex is onder te verdelen in drie delen.

 Doordat het grootste deel van het gebouw onder de grond ligt, mist het gebouw een duidelijk imago.
Hierdoor wordt de functie niet direct duidelijk.

Dit probleem moet op een viertal punten opgelost worden, volgens Deasy (1985). Een gebouw met een
duidelijk imago moet duidelijk zijn tegenover de gebruikers. Het moet informatie overdragen naar de
gebruikers; het moet duidelijk maken welke functie het gebouw herbergt (1), wat het gebouw te bieden
heeft (2), hoe men het gebouw binnenkomt (3) en hoe het er binnen uitziet (4). Doordat we hier te maken
hebben met een ondergronds ontwerp, kunnen de traditionele oplossingen niet worden toegepast qua
architectuur en techniek. Er moet een andere methode toegepast worden, waarbij men nadrukkelijk
rekening dient te houden met de onderdelen die wel boven maaiveld uitkomen, zoals de entree.

 Hoe groot het gebouw is, en hoe het eruit ziet, is niet af te lezen in het landschap. Het gebouw is een
anoniem object.

Om de lay-out en grootte van een ondergronds gebouw duidelijk te maken, moet de bezoeker in staat
gesteld worden zich een mentaal beeld te vormen van het gebouw. In Wayfinding in Architecture van
Romedi Passini uit 1984, geeft de schrijver drie belangrijke aspecten aan voor de beeldvorming van een
ondergronds ontwerp. Men moet in staat gesteld worden inzicht te krijgen in de interne organisatie, men
moet het exterieur kunnen omvatten en men moet de relaties tussen verschillende ruimten kunnen
doorgronden. De interne organisatie en relaties worden in het volgende hoofdstuk behandeld. Het
exterieur van het gebouw hangt sterk samen met de entreepartij, en zal verderop in dit hoofdstuk
behandeld worden.

 Noodzakelijke bovengrondse elementen, als laadperron, liftschacht en vluchttrappenhuis,
overheersen veelal het landschap wat bij het ondergrondse complex hoort.

De utilitaire elementen die bij een gebouw horen, hebben vaak een onaantrekkelijk beeld tot gevolg. Dit
beeld zal de eerste impressie zijn van een gebouw en deze impressie zal zwaar meewegen in de
beleving van het gebouw. Het is daarom van belang om op een juiste manier met deze elementen om te
gaan. De elementen kunnen worden weggewerkt in omliggende bebouwing of architectonische
ontwerpen welke ontwikkeld zijn om de utilitaire elementen uit het zicht te houden. Het
landschapsontwerp heeft een grote invloed op de eerste indruk. Indien er niet goed omgesprongen wordt
met deze elementen, zal het gebouw een, vaak blijvend, negatief imago krijgen.

Naast deze utilitaire elementen is de entree het eerste element van het ontwerp wat de bezoeker zal
zien. Het is dan ook van het hoogste belang dat de entree een goede indruk achterlaat. Deze moet niet
donker en smal zijn en geen onveilig gevoel oproepen.
De entree is wellicht het belangrijkste element van een ondergronds complex. Het geeft de sfeer aan van
het gebouw, en is de fysische en psychologische overgang tussen buiten en binnen, bovengronds en
ondergronds. Christopher Alexander heeft in A Pattern Language (1977) al aangegeven hoe belangrijk
de entree is:

Placing the main entrance is perhaps the single most important step you take during the evolution of a
building plan. The entrance must be placed in such a way that people who approach the building see the
entrance or some hint of where the entrance is, as soon as they see the building itself.

Maar Alexander heeft het in zijn beschrijving over bovengrondse gebouwen. Bij ondergrondse gebouwen
kan de standaard methode niet worden toegepast, daar de toegang gebonden is aan twee factoren. Ten
eerste kan de entree niet worden ontworpen als een �gat in een massa�, omdat deze �massa� ontbreekt.
Het kan zelfs zo zijn dat de entree het enige element is dat boven het maaiveld uitsteekt. Ten tweede is
de beweging van buiten naar binnen tevens een beweging van boven naar beneden, van licht naar
donker. Hier speelt de psychologische factor mogelijk een negatieve rol.
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Donkere, smalle entree
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Uit deze punten kunnen een viertal problemen worden geformuleerd.
1. Door het ontbreken van een zichtbare �massa�, is de entree vaak moeilijk te lokaliseren.
2. Ondergrondse verblijven missen vaak elke connectie met �buiten�. De entree is de enige connectie

met het leven boven de grond.
3. De beweging van buiten naar binnen is meestal naar beneden gericht, met alle negatieve

associaties van dien.
4. De toegang voor minder validen is vaak los van de hoofdingang ontwikkeld, waardoor ze naar een

secundair �systeem� worden verwezen.

Voor het lokaliseren van de entree heeft Bain in 1990 een aantal aandachtspunten gedefinieerd waarvan
leesbaarheid, �sense of place� en mysterie de meest belangrijke zijn. Onder de leesbaarheid van de
entree verstaat Bain het scheppen van duidelijkheid voor de bezoeker. De leesbaarheid van de entree
moet zo verwoord zijn, dat duidelijk is welke kant men op moet en welke functie achter deze entree schuil
gaat. Maar Bain merkt hierbij wel op dat leesbaarheid alleen niet genoeg is om een duidelijke en
succesvolle entree te creëren, of zoals hij het zelf noemt, een �entry sequence�, een route van buiten naar
binnen, van openbaar naar privé. Alexander beschreef deze �entry sequence� als volgt:

�a graceful transition between the street and the inside, are more tranquil than those which open directly off
the street. This transition can be regarded as a space between the exterior and interior world marked by a
change of light, a change of sound, a change of direction, a change of surface, a change of level, perhaps by
gateways which make a change of exclosure, and above all with a change of view�. (Alexander et al. 1977)

Bain noemt de overgang zoals Alexander hierboven beschrijft de �sense of place�. Dit gevoel is een
nodige aanvulling op de leesbaarheid van de entree, omdat dit gevoel refereert aan iets met een eigen
identiteit. In één oogopslag is de bezoeker in staat om de entree die hij binnengaat te plaatsen in een
context van herkenning, hij weet waar hij naar toe gaat, zonder het achterliggende gebouw te kennen.
Hierdoor voelt de bezoeker zich ook snel op zijn gemak, ondanks het feit dat hij een mogelijk
onheilspellende ruimte betreedt.
Een zeer intrigerend aspect van Bain�s aandachtspunten is het mysterie. Ondanks het feit dat hij eerder
aangaf dat een entree begrijpelijk en eenvoudig leesbaar moet zijn, is Bain van mening dat er ook een
zekere mystieke kracht in een entreepartij aanwezig moet zijn. De entree moet niet in één keer al zijn
geheimen prijsgeven, maar er dient een spanning opgebouwd te  worden. Als men de �entry sequence� volgt
ontvouwt zich een pad van informatie. Elke overgang geeft weer nieuwe informatie aan de bezoeker, zodat
deze wordt geprikkeld om verder te gaan, op zoek naar nieuwe geheimen en (plezierige) verrassingen. Het
mysterieuze van een entree kan het geheel meer cachet geven, maar mag niet de boventoon voeren. Het
moet begeleid worden door de leesbaarheid van de entreepartij.

Doordat het grootste deel van een ondergronds complex is afgesloten van de bovenwereld, moet men
uitkijken dat het gebouw niet vervreemdt van zijn omgeving. Het is daarom zeer belangrijk om een duidelijke
samenhang te creëren tussen buiten en binnen, boven en onder. Maar omdat vele ondergrondse gebouwen
geen ruimte hebben voor deze connectie, is de entree vaak de enige mogelijkheid. Het dient dan ook aan te
raden dat de entree gebruikt wordt als een herkenningspunt met buiten. Dit is de enige plek waardoor
daglicht naar binnen komt en men uitzicht heeft naar buiten. De entree heeft een functie van oriëntatie
binnen het gebouw. Hier moet uiteraard ook de inpandige indeling van het gebouw op worden aangepast,
zodat men aan de hand van herkenningspunten buiten zich binnen kan oriënteren. De entree zou daarom
misschien als centraal gelegen punt in het gebouw beschouwd kunnen worden.

Omdat men een ondergronds gebouw bijna altijd van bovenaf benadert, komen hier de psychologische
aspecten, zoals besproken in het voorgaande hoofdstuk, weer naar voren. Bij een neergaande beweging
kan men last krijgen van claustrofobie, gevoel van gevangenschap en een negatieve status. Deze
gevoelens kunnen nog versterkt worden als de entree klein en donker is, met een onduidelijke routing. Al
deze factoren vormen tezamen een zeer onveilige en onaantrekkelijke entree. Het is van belang dat de
ontwerper rekening houdt met de uitstraling van de entree, het is geen op zich staand architectonisch
element. De entree moet worden gezien als een onderdeel van het geheel en dient te worden ontworpen in
samenhang met de buitenkant van het gebouw, de indeling en de verticale verkeersroute.
De entree moet een duidelijk herkenbaar karakter hebben (1), het moet de link zijn naar de buitenwereld,
door middel van uitzicht en licht (2) en als men naar beneden gaat, moeten de stijgpunten overzichtelijk zijn
binnen het gehele ontwerp van het gebouw, zodat de bezoeker geen onaangename verrassingen te wachten
staat (3).
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Ondergronds recreatiecentrum, Noorwegen

Terraswoningen in een heuvellandschap

Horizontale entree naar een volledig ondergrondse ruimte
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Te vaak wordt een entree ontwikkeld voor de valide mens, en wordt de minder valide medemens vergeten. In
de meeste gevallen is er wel een lift aanwezig, maar deze voldoet meestal aan de minimale eisen en is
verder niet meegenomen in het ontwerp van de totale entree. Minder validen worden dan ook vaak verwezen
naar een secundaire ingang, terwijl ook zij in staat moeten zijn om gebruik te maken van de hoofdentree.
Hier wordt een bepaalde status en symboliek aan gekoppeld, die ook voor minder validen is bestemd. Het is
dan ook van belang om de hoofdentree mede te ontwerpen op toegankelijkheid voor minder validen, zodat zij
zich ook thuis voelen in het eerste element van het gebouw. Als zo�n ruimte niet toegankelijk is voor minder
validen kunnen zij zich ongemakkelijk, afhankelijk en mensonwaardig gaan voelen. Dit �gevoel van
waardigheid� heeft Bain geïdentificeerd als zijnde één van de karakteristieke onderdelen van een succesvolle
entree welke een �sense of place� creëert.

Ontwerpmodellen

De volgende ontwerpmodellen hebben tot doel verschillende mogelijkheden te tonen aangaande het
exterieur en de entree van het ontwerp. Achtereenvolgend zullen worden besproken:
1. Terraswoningen in een heuvellandschap
2. Horizontale entree naar een volledig ondergrondse ruimte
3. Entree via een verzonken tuin
4. Open structuur boven een verzonken entree
5. Entree via kleine, gesloten structuur
6. Entree via grote, bestaande structuur
7. Open entree
8. Transparante, verticale entreepartij

Terraswoningen in een heuvellandschap
Bij een hellend landschap is het aan te raden om ondergrondse ruimten in de helling te bouwen, zodat
men het gebouw horizontaal kan binnenkomen. Er is hier geen sprake van volledig ondergronds
bouwen, omdat er altijd één gevel zichtbaar blijft. Het ontwerp kan dan ook gezien worden als een normaal
bovengronds ontwerp, met dien ten verstande dat er in dit ontwerp drie blinde muren aanwezig zijn.
Terraswoningen kunnen zeer ingetogen zijn in hun vormgeving, ze kunnen als het ware wegvallen in het
landschap. Het creëren van een duidelijk herkenbare entree is in zo�n geval uitermate belangrijk. Dit kan
gerealiseerd worden met conventionele middelen. Er ontstaat namelijk een situatie waarin de entree wel een
ruggengraat heeft van de deels zichtbare bebouwing. Service entrees zijn echter moeilijker te scheiden,
doordat het ontwerp een duidelijke voorkant heeft en de rest verscholen ligt in het landschap. Hier moeten
allerlei kunstmatige ingrepen voor plaatsvinden.

Horizontale entree naar een volledig ondergrondse ruimte
Voor een volledig ondergronds complex, bijvoorbeeld een grot, is het aan te raden dat er een horizontale
entreetunnel wordt aangelegd. Dit kan een aanvulling zijn op de verticale verkeersroute, of zelfs een
vervanging hiervan.
Er kan nu een entree ontworpen worden tegen een natuurlijke achtergrond, waardoor er een duidelijk
geaccentueerde ingang ontstaat. Er moet echter wel goed gelet worden op de schaal van de
kunstmatige ingang, de schaal kan veel informatie geven over de grootte van het achterliggende
complex.
Voordeel van deze �entry sequence� is dat men niet hoeft af te dalen om de bestemming te bereiken.
Hierdoor verdwijnt het negtieve gevoel van een donker gat waar men in �valt�. Maar daar tegenover staat
dat de �entry sequence� niet te lang en smal mag zijn. Een kleine, benauwende doorgang zal dezelfde
gevoelens oproepen als een verticale route. De gang moet een stimulans oproepen om verder te lopen, tot
men de eigelijke ruimte betreedt. Laat de laatste overgang een groots gebaar zijn, bijvoorbeeld door vanuit
een mysterieuze gang plotseling uitkomen in een overweldigende ruime hal. Een grotere climax kan bijna
niet bereikt worden.
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Entreepartij bij Les Halles, Parijs

Entree van de bibliotheek van de University of Michigan

Entree via een verzonken tuin

Open structuur boven een verzonken entree

Entree via kleine, gesloten structuur

Entree via grote, bestaande structuur
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Entree via een verzonken tuin
Bij een gebouw dat geheel onder de grond ligt, kan het gebruik van een verzonken tuin een uitkomst bieden.
Hierdoor wordt de verticale verplaatsing minder sterk benadrukt, omdat men nog steeds buiten is, dit heeft
een positieve werking op het negatieve aspect van het binnenkomen op een lager niveau (Bennett 1978), er
zijn geen associaties met opgesloten worden en duisternis. Tevens komen er nu meerdere gevels van het
complex naar voren, waardoor er een betere inschatting gemaakt kan worden over de grootte en de functie
van de ondergrondse ruimte, wat voordelig kan werken voor het imago van het bedrijf. Een ander voordeel van
een verdiepte entree is, dat er bij gebouwen die vlak onder het maaiveld gelegen zijn, direct natuurlijk licht
naar binnen valt en dat men een natuurlijk uitzicht verkrijgt.
Maar een verdieping in een vlak landschap is nauwelijks zichtbaar, als men aan komt lopen. Dit probleem
kan men oplossen door een kenmerkend element toe te voegen aan het tuinontwerp. Tevens dient men
rekening te houden met voorzieningen voor slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw, regen en ijs. Men
wil dan zo snel mogelijk een overkapt deel bereiken.

Open structuur boven een verzonken entree
Bij dit model geldt hetzelfde voordeel als bij bovengenoemd model, maar nu wordt er een karakteristiek
element aan het buitenontwerp toegevoegd. Hierdoor is de verdieping in het landschap ook zichtbaar
vanaf de aankomstroute en kan men in een open omgeving toch overdekt de eigenlijke entree bereiken.
Tegelijkertijd is de overgang van buiten naar binnen niet zo hard, maar heeft men psychologisch de tijd
om zich aan te passen aan de �andere� wereld.

Entree via kleine, gesloten structuur
Als tegenvorm van de verdiepte tuin kan men ook een klein paviljoen gebruiken om de entree van het
ondergrondse complex te benadrukken. Deze ruimte kan gebruikt worden voor alle benodigde verticale
verkeersstromen, maar tevens voor het wegwerken van de benodigde luchtventilatieschachten en
liftkamers, die anders los op het maaiveld staan. Een tweede voordeel is dat de route voor minder validen in
dezelfde hoofdentree ondergebracht kan worden. Het ontwerpen van een klein paviljoen kan deels met
conventionele middelen gedaan worden. Het is per slot van rekening een klein gebouw; massa met een gat
in de gevel als entree.
Maar omdat het hier gaat om een kleine bovenbouw, kan het imago van het gebouw tegenwerken, zodat de
ondergrondse structuur vele malen groter kan zijn dan de entree doet vermoeden. Het gebouw mist de echte
massa van het bijbehorende hoofdgebouw.
Door de kleine afmetingen van een paviljoen is het vaak niet mogelijk om de neerwaartse beweging in
verschillende gradaties plaats te laten vinden. Dit is wel een belangrijk punt dat veel aandacht verdient.
Het geniet hier dan ook de voorkeur om zoveel mogelijk ruimtes aan de verticale verkeersstroom te
plaatsen, of een ruimere trap- en liftschacht te ontwerpen met zoveel mogelijk natuurlijk daglicht dat van
bovenaf de ruimte invalt, als een soort atrium.

Entree via grote, bestaande structuur
Kleine ondergrondse ruimtes worden vaak nabij oude bestaande panden gebouwd als een aanvulling op
het programma. Als entree wordt dan vaak het bestaande gebouw gebruikt, wat de ontwikkeling van de
entree vergemakkelijkt. Er is namelijk een duidelijke massa aanwezig waar de entree in ondergebracht is.
Het is een duidelijk element in de directe omgeving.
Maar doordat er in zo�n geval vaak niets van de ondergrondse nieuwbouw boven maaiveld uitsteekt,
zeker niet als dit naast een historisch gebouw staat, is het moeilijk voor een bezoeker om zich te
oriënteren. Er zijn geen zichtbare kenmerken dat er een ondergronds complex aanwezig is en wat de
grootte daarvan is. Hierdoor kan het ook lastig zijn om via een bestaande entree het nieuwe gedeelte te
vinden, omdat men geen idee heeft in welke richting men het moet zoeken.
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Open entree

Transparante, verticale entree
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Open entree
Een belangrijk aspect bij de entree naar een ondergronds complex, is de geleidelijke overgang waarbij de
negatieve beelden worden onderdrukt. Tijdens deze neergaande beweging is het goed mogelijk om contact
te blijven houden met beide werelden, boven en onder. Men moet zich in de ontwerpfase wel realiseren dat
hellingbanen voor de meest geleidelijke overgang kunnen zorgen, maar dat deze ook de meeste ruimte
kosten. Trappen zijn al een stuk economischer, maar drie verdiepingen is wel het maximum voor de meeste
mensen. Voor minder validen is dit überhaupt een zeer onvriendelijke, zo niet onmogelijke manier van
verticale verplaatsing. Voor meerdere verdiepingen kan men beter roltrappen gebruiken, zeker als deze
geplaatst worden in een grote open ruimte, zodat men niet alleen meerdere niveaus tegelijk kan zien, maar
ook andere gebruikers. Hierdoor wordt het idee van eenzame opsluiting vermeden. Bij het plaatsen van liften
dient men ook rekening te houden met het uitzicht en de grootte van de omgeving.

Transparante, verticale entreepartij
Voortbordurend op het vorige ontwerpmodel is het, zeker waar het meer dan vijf verdiepingen betreft, aan te
raden om te werken met een atrium. Hierdoor komt het licht diep het gebouw binnen, wat een geleidelijke
overgang verzorgt. Het verdient dan ook aanbeveling om in deze ruimte de verticale verkeersstromen onder
te brengen. Liften kunnen hier ook goed voorzien worden van een glazen liftkooi, zodat men zich tijdens de
afdaling kan blijven oriënteren op zijn omgeving en zijn medemens.
Mocht zo�n ruime opzet voor een lift niet mogelijk zijn, probeer dan de lift als een klein onderdeel van de
gehele �entry sequence� in te passen. De negatieve effecten van een verblijf in een kleine gesloten lift kunnen
worden verminderd door de ruimte waar de lift aankomt een meer open karakter te geven. Deze ruimte zal
de functie van oriëntatiepunt en ruimtelijk beeld over moeten nemen.
De lift is voor minder validen een zeer goede oplossing, maar als een gebouw zowel van liften als roltrappen
voorzien is, komt het vaak voor dat de lift niet bij de hoofdroute is geplaatst. Dit komt omdat de lift een direct
verticale richting heeft, terwijl de roltrap een geleidelijke daling heeft. In dit soort situaties kan men ook
overwegen een glazen lift te plaatsen die dezelfde hellingshoek heeft als de roltrap, waardoor beide stromen
toch in één ruimte komen te liggen.
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Ondergrondse complexen geven boven maaiveld weinig informatie over de lay-out
Pusey Library aan de Harvard University
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Home, sweet home

Eenmaal binnen kom ik in een grote ruimte, met een mooi uitzicht op het dal wat zich uitstrekt tot aan de
horizon, of is het een illusie?

Dit hoofdstuk zal twee onderdelen bevatten. Allereerst wordt er gekeken naar de indeling van een
ondergrondse ruimte, de configuratie met daarbij behorende mogelijkheden tot oriëntatie. Daarop
volgend wordt er gekeken naar de relatie tussen indeling en interieur van het ontwerp. Dit zal
voornamelijk gericht zijn op sfeer, kleur en variatie.

Bij het ontwerpen van een ondergronds complex is de lay-out, de ordening en oriëntatie van de ruimten,
van zeer groot belang. Omdat er een andere aanpak van ontwerpen geldt kan men niet klakkeloos een
ontwerpmethodiek van een bovengronds complex toepassen. Als een bovengronds ontwerp ondergronds
wordt toegepast ontstaan er grote problemen met uitzicht en oriëntatie. Het gebouw zal zeer zeker niet
als gelijkwaardig worden beschouwd, ondanks de gelijke indeling. Dit komt omdat er bij ondergrondse
gebouwen een viertal ontwerpproblemen op tafel liggen die specifiek voor dit soort gebouwen gelden;

- Omdat de hoofdmassa niet zichtbaar is en er geen ramen zijn die voor referentiepunten buiten
zorgen, kan er een gebrek aan oriëntatie ondergronds ontstaan

Een omgeving ontwikkelen waarin de mensen zich kunnen oriënteren en de weg kunnen vinden lijkt een
open deur, het is een basisprincipe van ontwerpen. Het desoriënterende effect van een complex, slecht
geordend gebouw is niet alleen onhandig en ongemakkelijk, maar het kan ook tot stress leiden.
In The Image of the City benadrukt Kevin Lynch dit negatieve effect op mensen

[�]let the mishap of disorientation occur and the sense of anxiety and even terror that accompanies it
reveals to us how closely it is linked to our sense of balance and well-being. The very word lost in our language
means much more than geographical uncertainty; it carries a tone of utter disaster (Lynch, 1960)

Tevens benadrukt de schrijver het gewicht van de leesbaarheid van een stadsplan
The need to recognize and pattern our surroundings is so crucial, and has such long roots in the past, that

this image has wide practical and emotional importance to the individual [�] A distinctive and legible
environment not only offers security but also heightens the potential depth and intensity of human experience.
(Lynch, 1960)

Nu heeft Lynch het alleen over stadsontwerpen, maar dit zelfde principe geldt ook voor individuele
gebouwen. Ruimten, corridors en architectonische elementen in een gebouw zijn analoog aan de
pleinen, straten en stedelijke herkenningspunten. Passini legt in Wayfinding in Architecture uit dat de
architectonische vorm van een gebouw kan helpen in het oriëntatie-proces. Hij geeft aan dat van een
gebouw gemakkelijk een mentaal beeld gevormd moet kunnen worden, �imageability�. Deze mentale
informatie wordt �opgeslagen� en dient als ondersteuning bij de oriëntatie binnen het gebouw (Passini,
1984). Passini ziet in het ontwerpen van een duidelijk gebouw drie belangrijke factoren. Ten eerste moet
de interne organisatie-structuur herkenbaar zijn. Vermijd daarom een labyrint-achtige gangenstructuur,
zodat mensen in een oogopslag kunnen zien waar ze zich bevinden. Als deze, zeer belangrijke, vorm
van oriëntatie er niet is kan men al snel het gevoel krijgen dat men is verdwaald. De enige oriëntatie die
nog aanwezig is moet in zo�n geval van bewegwijzering komen.
De tweede factor die de mentale leesbaarheid van een complex ondersteunt is het zichtbaar maken van de
functie die het gebouw herbergt. Men moet aan de buitenzijde, de massa, af kunnen leiden wat zich in het
gebouw bevindt ter ondersteuning van de interne oriëntatie. Dit betekent vaak dat er herkenbare elementen
van het gebouw boven het maaiveld uitsteken, wat niet altijd mogelijk of wenselijk is, waardoor dit punt
moeilijk realiseerbaar is.
Het derde hulpmiddel dat Passini ons aandraagt is die van de ruimtelijke relaties. Hier doelt hij
voornamelijk op relaties tussen verschillende ruimten onderling, voornamelijk binnen/buiten en boven-/
ondergronds. Deze relaties moeten visueel toegankelijk zijn, waardoor de mentale kaart van het gebouw
een geheel vormt en niet gefragmenteerd wordt in kleine, desoriënterende, delen.
De punten die Passini aandraagt zijn veelal gericht op de logica van de ordening van ruimten als
hulpmiddel voor de oriëntatie, maar de inrichting van het gebouw moet het beeld compleet maken. Het
gebruik van bewegwijzering en kleur moet een net zo sterk ondersteunende functie krijgen in het
gebouw. Er blijken namelijk twee groepen mensen te zijn, die allebei een andere benadering hebben ten
opzichte van de oriëntatie in een gebouw. De eerste groep kijkt niet naar het gebouwde volume, maar
vertrouwt volledig op de bewegwijzering en de inrichting van het complex. De tweede groep is afhankelijk
van de ruimtelijke vorming van het complex, een zogenaamd driedimensionaal beeld van het gebouw.
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Veel transparantie, weinig privacy
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Om het gebouw zo te maken dat zoveel mogelijk mensen zich goed kunnen oriënteren is het van belang om
beide systemen met elkaar te verweven, zodat het altijd mogelijk is om de weg te vinden.

- Het ontbreken van ramen kan een opgesloten gevoel teweeg brengen, er kan geen stimulans geput
worden uit de natuurlijke en technische (buiten)omgeving

Ramen bieden de gebruiker van de ruimte informatie over zijn omgeving, ze bieden een ruimtelijkheid dat het
claustrofobisch gevoel wegneemt en ze bieden daglicht. Allemaal voordelen van een bovengrondse ruimte,
maar ondergronds is deze mogelijkheid niet aanwezig. Om toch een soortgelijke ruimte te ontwikkelen dient
men dit probleem op alle schaalniveaus aan te pakken. Een muurschildering of een aquarium biedt een
visueel aantrekkelijk punt, licht en kleur creëren een ruimtelijk gevoel, de totale lay-out biedt mogelijkheden
in zichtassen om het ontbreken van ramen te compenseren, er ontstaat zo een ontwerp met introvert
karakter. Met grote open ruimten (atria) kan men een deel van het opgesloten gevoel compenseren, maar
het moge duidelijk zijn dat uitzicht naar en over een grote ruimte alleen niet genoeg is. Bredere gangen,
hogere plafonds, ruimten rond een binnentuin, het zijn slechts hulpmiddelen om tot een beter ontwerp te
komen. Om te kunnen beoordelen of de geplande maatregelen ook echt zin hebben is het belangrijk om bij
het ontwerp de volgende vragen te stellen;
(1) Wat is de bijdrage van de interne zichtlijnen, benaderen ze de complexiteit en diversiteit van externe

zichtassen?
(2) Hoe groot moet een ruimte zijn om het gebrek aan ramen te compenseren?
(3) Hoe kunnen lange zichtassen gecreëerd worden door aaneenschakeling van ruimten zonder de

interne structuur  en circulatie teniet te doen?
(4) Kunnen glazen afscheidingen gebruikt worden om zichtassen te verlengen zonder de privacy van de

werknemer aan te tasten?
Tijdens het ontwerpen moet de architect deze vragen niet uit het oog verliezen. Gebeurt dit wel dan
bestaat de kans dat het gebouw resulteert in een steriele, onaantrekkelijke omgeving waarbij de
negatieve punten door het ontbreken van ramen nog sterker naar voren komen. Men dient zich wel te
realiseren dat de vragen die hierboven gedeponeerd zijn, hulpmiddelen zijn bij het ontwerp. Er zijn geen
richtlijnen voor groottes van ruimten en lengtes van assen, maar er begint zich wel een patroon te
ontwikkelen in gerealiseerde projecten. Onderzoek naar precedenten kan dan ook een goed hulpmiddel
zijn.

- Om het gebrek aan ramen te compenseren worden wel glazen scheidingswanden gebruikt, zoals bij
atria het geval kan zijn, maar dit geeft veel mensen een gevoel van inbreuk op de privacy

Zoals uit bovenstaande vraagstellingen blijkt, kan het aan te raden zijn om ruimtescheidingen zo
transparant mogelijk te maken. Maar dit leidt onvermijdelijk naar de vraag of de privacy daarmee niet
teveel in het geding komt.
Het gebruik van glazen afscheidingen heeft als voordeel dat men als gebruiker een groter deel van het totale
gebouw kan overzien, de bedrijvigheid en langere zichtassen die een ruimtelijk gevoel teweeg brengen. Ook
mensen die zich door het gebouw verplaatsen ervaren dezelfde aspecten, men ziet het leven in het gebouw
door alle lagen van de structuur heen. Ondanks deze voordelen gebeurt het vaak dat het glas wordt voorzien
van jaloezieën of andere semi-transparante materialen om de eigen privacy te waarborgen. Om toch gebruik
te kunnen maken van transparante scheidingen dient er goed gekeken te worden naar de ordening van de
verschillende ruimten, meer openbare ruimten lenen zich goed om met transparante wanden uitgevoerd te
worden, waardoor er langere zichtassen ontstaan. Privé-vertrekken moeten omwille van de privacy meer
gesloten blijven en het geniet de voorkeur om deze ruimten uit de zichtassen te houden. Men kan als
ontwerper verschillende gradaties toekennen aan de verschillende ruimten, zoals voorgesteld door Judith
Heerwagon (1990). Er kunnen gradaties aangegeven worden tussen de uitersten; de �cave� (minimale visuele
transparantie) en de �goldfish bowl� (maximale visuele transparantie). Voor de meeste ruimten geldt echter
dat mensen wel een sterk visuele relatie naar buiten willen, maar ze willen niet dat men bij hen naar binnen
kan kijken. Het vinden van een optimum in transparantie, in samenhang met de indeling van de ruimten,
moet men zich hierbij ten doel stellen.

Bij het ontwerpen van een interieur komen vele aspecten aan bod. Er zijn legio mogelijkheden om het
interieur van een gebouw zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bij ondergrondse gebouwen echter is het,
nog meer dan bij bovengrondse gebouwen, van het grootste belang dat de mensen geen gevoel van
claustrofobie krijgen, ze moeten zich snel op hun gemak voelen. Daarom wordt in  dit tweede deel van
dit hoofdstuk voornamelijk gekeken naar die elementen die ingezet kunnen worden om de mensen een
aangenaam gevoel te bezorgen. Er valt hier te denken aan het gebruik van kleuren en texturen, spiegels
en natuurlijke omgeving. Het aspect licht wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.
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Voor het ontwerpen van een interieur staan een aantal algemene doelen voor ogen; functionele, comfortabele
en aantrekkelijke ruimten. Omdat er aan ondergrondse, raamloze ruimten vaak een negatief beeld kleeft,
moet de ontwerper niet alleen voldoen aan de hoofddoelen, maar hij dient ook het negatieve aspect van de
ondergrondse ruimte te verminderen, liefst helemaal teniet te doen.
Het probleem met raamloze ruimten is vaak een probleem dat eerst op grotere schaal opgelost dient te
worden, als steeds terugkerend ontwerpprobleem. Pas op kleinere schaal, waar interieurkeuzes gemaakt
moeten worden, wordt het aspect van raamloze ruimten van groot belang. Hiervoor moet niet alleen naar
de ruimte zelf gekeken worden, maar ook naar de belevingswaarden van de gebruiker.

- Zonder uitzicht wordt er geen stimulans en variatie van de natuurlijke (buiten-)omgeving afgegeven
Een stimulerende en variërende omgeving bevat vele componenten, zowel de visuele aspecten  -vorm,
kleur, textuur en meubilair- als de akoestiek en thermische aspecten van een ruimte. Wat belangrijk is
om zich te realiseren is dat een interieur een ruimte is waarin wordt geleefd, het is een actieve ruimte,
geen statische etalage. Hierdoor komt er een belangrijk element bij het ontwerpen van interieur, namelijk
de gebruiker, zowel in zijn activiteiten als in de tijd. Mensen willen graag enige controle over hun
leefruimte, waardoor ze de werkplek net even iets anders inrichten dan de buurman, waardoor ze zich
wat meer op hun gemak voelen. Ze passen zich beter aan in een omgeving die ze zelf in de hand
hebben.
Doordat de stimulans door het ontbreken van ramen vaak weggevallen is, moet de ruimte aantrekkelijker
gemaakt worden met behulp van variatie. Maar niet elke ruimte heeft een zelfde niveau van stimulans
nodig, er moet worden gezocht naar een evenwicht tussen variatie en niveau van stimulans. Ruimten die
worden over- of ondergestimuleerd worden vaak als onprettig beschouwd. Frank en Rudolph Mahnke
hebben dit in een rapport over psycho-fysiologische effecten van licht en kleur als volgt verwoord:

Exposure to overstimulation can cause changes in the rate of breathing, pulse rate and blood pressure;
increase in muscle tension; psychiatric reactions of various types; and probably compounded medical
consequences, such as increased susceptibility to infection, coronary disease ald ulsers [�] Persons
subjected to understimulation showed symptoms of restlessness, excessive emotional response, difficulty in
concentration, irritation and in some cases a variety of more extreme reactions (Mahnke, 1987)

Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om de juiste mate van variatie en stimulatie in een ruimte te vinden, om
de mensen zich lekker te laten voelen.
Omdat het belang van dit ontwerpprobleem zo duidelijk naar voren komt, heeft dit vele onderzoekers
aangespoord om een onderzoek in te stellen naar de natuur als ideaal model. De natuur is in staat om al
onze zintuigen tegelijk te prikkelen in de juiste verhoudingen, waar onnatuurlijke omgevingen dit niet kunnen.
Faber Birren schreef in 1983:

In response to environment, people expect all of their senses to be moderately stimulated at all times. This
is what happens in nature and it relates not only to color and changing degree of brightness, but to variations in
temperature and sound. The unnatural condition is one that is static, boring, tedious and unchanging. Variety is
indeed the spice -and needed substance- of life. (Birren, 1983)

Anita Olds gaat hier verder op in en schrijft:
When the environmental stimulation and movement are predictable, yet involve moderate degrees of

change and contrast, the nervous system can function optimally and the person experiences a sense of �being
comfortable�. Nature is often perceived as a �healer� precisely because of the soothing qualities of �difference
within sameness� [�] Natural elements, such as babbling brooks, gentle breezes and sunlight dancing on
leaves, are always undergoing fairly predictable yet fascinating changes. They prevent boredom, as subtle
fluctuations in their movement periodically reawaken all the senses (Olds, 1985/�87)

Het moge duidelijk zijn dat men hier aanraadt om essentiële kwaliteiten uit de natuur te kopiëren naar een
raamloos ontwerp, om zo een einde te maken aan de saaiheid en somberheid van het ontwerp. Sterker nog,
het is zelfs mogelijk om elementen uit de natuur mee te nemen in het ontwerp, in de vorm van planten of
vijverpartijen. Hierdoor ontstaat er een directe link met de (niet zichtbare) natuur. Het toepassen van dit soort
natuurlijke elementen in het ontwerp zijn bewezen effectief, ze hebben een ontspannend effect op mensen
(Ulrich, 1983/�86; Wohlwill, 1983). Zelfs als men via spiegels en periscopen de natuur in een lager gelegen
gedeelte projecteert heeft dit nog steeds het beoogde, ontspannende effect.

- Door het ontbreken van ramen, kan er een gevoel van claustrofobie ontstaan
Om het gevoel van claustrofobie te verminderen zou het interieur ontworpen moeten worden als een
grote, open ruimte. Dit gaat gemakkelijker naarmate het plan zelf grote ruimten toestaat, het toepassen van
hoge plafonds, lange doorzichten, atria en binnentuinen. Het maken van een aantrekkelijke �ruime� omgeving
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is echter meer dan een hoog plafond en extra vierkante meters. Er kunnen ook illusies opgewekt worden,
door middel van spiegels, licht, kleur en ook de opstelling van het meubilair speelt hierin een rol. Tiedje
(1987) dacht dat de �ruimte� benadrukt werd door de mogelijkheid om vrij in de ruimte te bewegen, Imamoglu
(1986) stelt dat een �ruimte� aantrekkelijk en goed georganiseerd moet zijn met extra
(overgedimensioneerde) ruimte. Een �ruimte� is dus meer dan afmetingen alleen, het hangt ook sterk samen
met de esthetiek, hoe de ruimte functioneert en overkomt. Een kleine ruimte met aantrekkelijke, goed
georganiseerde kwaliteiten kan zelfs prettiger aanvoelen dan een twee keer zo grote ruimte zonder deze
kwaliteiten.

- Ondergrondse ruimten worden vaak geassocieerd met kille, klamme ruimten. Ondanks dat
ondergrondse ruimten op een zelfde manier worden geventileerd als bovengrondse ruimten, kan er
het gevoel heersen dat de lucht slechter van kwaliteit is en dat er slecht geventileerd wordt

Grotten worden in het algemeen beschouwd als koude, vochtige klamme ruimten met een slechte
luchtventilatie. Ook tunnels, mijnen en kelders, door de mens gemaakt, hebben vaak dezelfde
kwaliteiten. Ondergrondse, raamloze ruimten krijgen ook vaak deze kwaliteiten toegedicht, terwijl deze
ruimten vaak goed mechanisch geventileerd, verwarmd en gekoeld worden. Toch blijft het negatieve
beeld hangen, omdat men vaak de individuele controle mist -men kan geen raampje openzetten-.

- Ondergrondse ruimten kampen vaak met een status van inferieure kwaliteit
Doordat ondergrondse ruimten vaak psychische tekortkomingen krijgen toegedicht, worden deze ruimten
ook vaak als tweederangs of inferieur bestempeld.

Much of this may be due to the cultural conditioning we receive, with its rich symbolism of life�s rewards
and their directional contexts. Affective and evaluative connotations of �above and below� suffuse our language,
and relative height is a strong indicant of status and social power. It is not unreasonable to hypothesize that
social and cultural expectations, as well as sensory ones, need to be compensated for in other ways if they are
violated in a move to an underground work setting (Wise, 1984)

Om de balans tussen �above and below� recht te trekken kan men aanvoeren dat de kwaliteit van
ondergrondse ruimten hoger moet zijn dan vergelijkbare ruimten boven de grond. Er moet wel rekening
gehouden worden met het aspect van overstimulering, de ruimte moet niet te ver doorslaan, zodat er
toch weer een psycho-fysiologisch nadeel kleeft aan de opwaardering van de ruimte.

Ontwerpmodellen

Doordat er in dit hoofdstuk een bepaalde geleding zit, worden de ontwerpmodellen ook gesplitst op het
niveau van indeling en oriëntatie en sfeer en variatie. De eerste serie modellen zal tot doel hebben
verschillende mogelijkheden aan te tonen aangaande de indeling en ruimtelijke samenhang van het
ontwerp. Achtereenvolgend zullen worden besproken:
9. Systeem met herkenningspunten en oriëntatiemogelijkheden
10. Bebouwing in een heuvellandschap
11. Verzonken tuinen
12. Inpandige atria
13. Passages en brede verkeersruimten
14. Korte, levendige gangen
15. Karakteristieke ruimten
16. Uitzicht op interieur
17. Hiërarchie ten behoeve van privacy
18. Complexe en doorlopende ruimten
19. Variatie in hoogtes

De tweede serie heeft tot doel de sfeer en variatie van verschillende mogelijkheden van het ontwerp aan
te tonen. Achtereenvolgend zullen worden besproken:
20. Kleur als stimulans
21. Lijnen, textuur en patronen als stimulans
22. Gebruik van natuurlijke elementen en materialen
23. Gebruik van kunstobjecten
24. Gebruik van projectmeubilair
25. Gebruik van spiegels
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26. Nissen en �look-a-like� vensters
27. Gebruik van foto�s en perspectieftekeningen
28. Reflectie via spiegels naar de buitenwereld
29. Routing

Systeem met herkenningspunten en oriëntatiemogelijkheden
Om een ondergronds gebouw een herkenbaar karakter te geven, is het aan te raden om het interieur van
het ondergrondse complex te behandelen als een bovengrondse lay-out van een stad, met behulp van
zonering, wandelpromenades en herkenningselementen.
Omdat er in een ondergronds gebouw nauwelijks contact met de buitenwereld is, is het van belang om
een heldere routing te gebruiken, zodat men zich via deze routing kan oriënteren. Maar het helder
maken van de structuur van het gebouw moet zich ook op het mentale vlak afspelen. De ervaring van de
ruimten moet een duidelijk en aangenaam karakter uitstralen. Het is daarom belangrijk om het gebouw
meer als een stad te ontwerpen dan als een �klassiek� bovengronds ontwerp. Als men van de ene ruimte
naar de andere gaat, moet dit niet gebeuren via smalle, donkere en lange gangen, maar door brede(re)
promenades welke ook een aantrekkelijke sfeer uitstralen. De beleving van het gebouw kan analoog aan
de beleving van een stad gezien worden. Het gebouw (de stad) wordt ontsloten door ruime doorgangen
(straten), voorzien van aantrekkelijke verblijfsruimten (pleinen en parken). Aan deze ruimten liggen de
winkels of kantoren (huizen) met een mooi uitzicht op de open ruimten, eventueel voorzien van een mooi
kunstwerk dat functioneert als een herkenningspunt langs de routing door het gebouw.
Een zelfde strategie van duidelijke routing en gebruik van herkenningspunten, zoals een kunstwerk of
een atrium, kan worden toegepast als het gaat om een groep ondergrondse gebouwen die onderling met
elkaar verbonden moeten worden. Tussen deze aparte onderdelen moet dan op een grotere schaal
gezocht worden naar sfeervolle overgangen met een individueel karakter. Hierdoor kan men aan de
omgeving zien in welk deel van het complex men zich bevindt, de zonering van het gebouw of complex
wordt op deze manier inzichtelijk gemaakt.

Bebouwing in een heuvellandschap
Als men een gebouw plaatst in een heuvelachtig landschap kan men gebruik maken van de
zogenaamde terraswoningen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om ruimten te voorzien van natuurlijk
daglicht, door het toepassen van grote glazen gevels. De gebruiker van de ruimte heeft dan niet alleen
voordeel van het licht, maar hij kan zich ook oriënteren door contact met de buitenwereld.
Voor de lay-out van een terraswoning zijn verschillende mogelijkheden. Als men zoveel mogelijk ruimten
wil voorzien van daglicht, kan men de ruimten naast elkaar leggen, met uitzicht naar buiten. De
ontsluiting zal dan bestaan uit een enkele gang achter deze ruimten langs. Qua opzet is dit een zeer
logische oplossing, maar dit kost erg veel ruimte en de ontsluiting wordt niet efficiënt gebruikt. Daarom kan
men er voor kiezen om ruimten die minder of geen daglicht nodig hebben, zoals opslag- of serviceruimten,
naar achter te plaatsen. Hierdoor kan de gang een dubbele ontsluitingsfunctie krijgen en gaat er minder
oppervlak verloren aan circulatie. De indeling hangt natuurlijk sterk samen met de ruimten die nodig zijn. Zie
ook ontwerpmodel 1.
Dit principe van terrassenbouw wordt veelal toegepast bij woningbouw, waarbij de �open� ruimten naar
het exterieur gericht kunnen worden en de minder �open� ruimten in de helling worden geschoven. Het
principe kan ook deel uitmaken van een groter complex met meerdere lagen ondergronds, waarbij de
terrasruimten dienen als entree en lichtvragende functies, zoals een restaurant of een café.

Verzonken tuinen
Net als bij de entree van een gebouw in een vlak landschap, kan een verzonken tuin ook uitkomst
bieden als een verbetering van de oriëntatie van het gebouw. De verzonken tuin kan veel daglicht het
gebouw inbrengen, waardoor er meer ruimten van natuurlijk licht kunnen worden voorzien. Door het
gebruik van andere natuurlijke elementen als bomen en struiken en door de ruimte toegankelijk te maken
voor gebruikers, kan er een aangenaam klimaat ontstaan binnen het gebouw, waarbij de mensen het
gevoel kunnen krijgen dat ze zich in een park wanen, terwijl ze zich in werkelijkheid op een lager niveau
bevinden.
Bij het ontwerpen van een verzonken tuin moeten er een aantal aspecten in het oog gehouden worden.
Als eerste moet er worden gelet op de verhoudingen; het oppervlak van de tuin ten opzichte van de
diepte. Als er een kleine, diepe koker ontstaat, waarin nauwelijks daglicht toetreedt ontstaat er een soort
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claustrofobische sfeer, waarin de gebruiker niet zal willen vertoeven. Als de functie van de tuin is, om uitzicht
te bieden op de omliggende bebouwing op het maaiveld -gewone bovengrondse bebouwing-, dan kan worden
volstaan met een breedte van ongeveer vijf meter, bij een diepte van één verdieping (Mahnke, 1987). Voor
lichttoetreding moet men een onderzoek doen aan de hand van de zonnestanden, met name 21 december
daar de zon dan zijn laagste stand heeft.
Ten tweede kan er worden gekeken naar de inrichting van de tuin. Een grote tuin, met de juiste
verhoudingen en lichttoetreding kan alsnog worden verpest als er geen aantrekkelijke inrichting is. Het
gebruik van groen is dan ook ten zeerste aan te raden, zodat er een natuurlijke sfeer ontstaat, met een
vriendelijk karakter. Let wel, het moet natuurlijk geen jungle worden, waar er door de grote hoeveelheid groen
nauwelijks meer daglicht op het grondniveau en in het gebouw komt. Uit verschillende onderzoeken is
gebleken dat het uitzicht op groen zeer bevorderlijk is voor gebruikers van de aangrenzende ruimten. Bij
ziekenhuizen was er een duidelijk versnelling van het herstelproces waarneembaar bij mensen die uitkeken
op een groene, verzonken tuin (Heerwagon, 1990). Dit komt omdat de tuin op zichzelf een harde grens heeft
van het gebouw zelf, maar het toepassen van groen doet deze harde grenzen enigszins vervagen en
verzachten (Inui, 1980).
Als derde strategie kan er worden gekeken naar  functies die plaats kunnen vinden in de verzonken tuin.
Deze activiteiten in een verzonken tuin geven een aantrekkelijk beeld om naar te kijken en dienen dan ook
te worden gestimuleerd, door middel van het toepassen van meubilair en bijvoorbeeld een terrasfunctie voor
het bedrijfsrestaurant. Ook de circulatieruimten kunnen deels naar de tuin verschoven worden, waardoor er
meer interactie ontstaat tussen buiten en binnen. Als er daarnaast ook meer doorgangen worden
gerealiseerd wordt het ook gemakkelijker om even via de tuin naar een ander deel van het gebouw te gaan.
Gezien in het licht van ontwerpmodel 9, kan een verzonken tuin ook goed dienen als een karakteristiek
herkenningspunt in de gehele routing van een ondergronds complex.

Inpandige atria
Een inpandig atrium kan worden ingezet als ontwerpstrategie bij het verlengen van zichtassen en het
verhogen van het ruimtelijke karakter van een verkeersruimte. Als de ruimte tevens wordt doorgetrokken
tot het maaiveldniveau kan het atrium ook nog voor daglicht zorgen binnen het gebouw. Hiervoor geldt
wel dat de verhoudingen tussen de diepte en de breedte goed op elkaar dienen te worden afgestemd,
zoals bij een verzonken tuin. Net als bij een verzonken tuin kan er bij een atrium ook gebruik gemaakt
worden van natuurlijk groen en deze ruimten lenen zich bij uitstek voor het toepassen van een centrale
verkeersontsluiting. Hierdoor voorkomt men dat het atrium een �dode� ruimte wordt, waar niets gebeurt.
Door de ruimte te koppelen aan de verkeersstroom blijft het een actieve ruimte, een ruimte met een eigen
karakter. Ook als het atrium niet direct contact heeft met het maaiveld, kan men de ruimte nog goed
gebruiken als centraal ontsluitingspunt. Vanuit het bovengrondse gedeelte wordt men direct naar een
grote open ruimte geleid, wat dient als eerste oriëntatiepunt van de routing. Romedi Passini gaf in zijn
onderzoek naar de helderheid van de ruimtelijke lay-out al het belang aan van een atrium:

�such an opening [�] gives visual access to the different floors of the building and allows one to sense at
least part of the building volume. A single perspective of the space contains much information that in a closed
floor arrangement has to be organized from a number of separate experiences of individual floors. Visual
information is easily accessible, the legibility of the space is enhanced� (Passini, 1884)

Een atrium kan volgens dezelfde richtlijnen ontworpen worden als een verzonken tuin, met dien verstande
dat het aspect van het daglicht hier een kleinere rol speelt. Door de vaak grote diepte van een atrium is het
moeilijk om daglicht tot onder in de ruimte te brengen, in ieder geval niet als �nuttig licht�. Dit lukt alleen als
de breedte hierop wordt aangepast, maar voor een atrium van vijf verdiepingen is er een zeer grote breedte
vereist. Verder is de verhouding tussen lengte en breedte van belang in relatie tot de diepte. Waar een
oppervlak van 20 bij 20 meter een grote ruimtelijke kwaliteit biedt bij twee verdiepingen, heeft het een
schachtkarakter bij een diepte van 50 meter. Om het ruimtelijke gevoel van een atrium nog extra te
benadrukken is het belangrijk goed om te gaan met de begrenzingen van het atrium. Het gebruik van harde
oppervlakken (dichte muren) stelt een harde beëindiging van de zichtassen, terwijl glazen wanden de
zichtassen verlengen en tevens de activiteiten binnen het gebouw laten zien, waardoor er een hogere mate
van interactie tussen gebruikers onderling in het gebouw ontstaat.
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Passages en brede verkeersruimten
Als combinatie van een atrium en een gang kan er een passage of promenade ontworpen worden. Een
brede gang over meer verdiepingen, met aangrenzend activiteiten die de levendigheid verhogen. Dit
type verbindingselement is het beste te vergelijken met een brede straat of boulevard als stedelijke
analogie (Lynch, 1960). Doordat gangen in elk ontwerp onontbeerlijk zijn, is het verstandig om dit
element eens nader te onderzoeken. Indien mogelijk kan een gang ruimtelijker gemaakt worden door
deze te verhogen, zelfs over meerdere verdiepingen. Om zo�n type gang effectief te maken moet er wel
op worden gelet dat de gang niet alleen hoger en breder is, maar dat er ook sprake is van sociale
interactie. Dit kan door kleine winkeltjes en terrasjes langs de corridor te situeren. De passage moet het
leven in het gebouw weergeven, als een soort verlengd atrium.

Korte, levendige gangen
Lange, monotone gangen, zoals vaker toegepast in bovengrondse kantoorpanden, geven al snel een gevoel
van claustrofobie. Dit gevoel wordt nog eens versterkt doordat er geen contact is met buiten, waardoor dit
soort gangen een versterking van desoriëntatie teweeg kan brengen. Het vervangen van dit soort
verkeersruimten door bredere gangen zoals omschreven in ontwerpmodel 13 heeft een zeer positieve invloed
op de beleving van het gebouw, maar niet alle gangen kunnen op deze wijze uitgevoerd worden. Er is nog
altijd secundaire verkeersruimte nodig met een meer gesloten karakter. Maar het is in dit soort situaties aan
te raden om deze vaak lange gangen te vervangen door korte, meer levendige gangen. Dit kan vorm gegeven
worden door de gangen niet langer te maken dan ongeveer 20 meter (Alexander, 1977) of door ze langs een
atrium of verzonken tuin te leggen. Hierdoor ontstaat er een vriendelijker sfeer, eventueel versterkt door het
gebruik van natuurlijk daglicht. Ook het toepassen van (semi-) transparante wanden verhoogt de levendigheid
van de gang, het zorgt voor een interactie tussen de gebruikers van het gebouw en het geeft een goed beeld
van de activiteit in het gebouw.

Karakteristieke ruimten
Bij een groot ondergronds complex zijn er vaak vele verschillende functies ondergebracht in
verschillende ruimten. Deze ruimten krijgen hierdoor hun eigen karakter, een ruimte waar een hotel in
gevestigd is heeft een heel andere uitstraling dan een ruimte met winkels. Dit verschil in karakter kan
worden uitgebuit voor de herkenbaarheid van het totaalplan van het ontwerp. Verschillende ruimten met
verschillende karakters geven een grote hoeveelheid aan herkennings- en oriëntatiepunten. Maar niet
alleen de functies geven een ruimte een eigen karakter, ook de ligging en omliggende indeling kunnen
hiervoor zorgen. Een ruimte, gelegen aan een atrium of binnentuin met waterval, heeft een zeer vriendelijk en
natuurlijk karakter en is zeer herkenbaar in het circulatiepatroon.

Uitzicht op interieur
Het gebruik van ramen ín het ondergrondse gebouw verhoogt de interactie en verlengt de zichtassen. Dit
ontwerpmodel is als een component te herkennen in alle bovenstaande ontwerpmodellen, omdat glazen
afscheidingen de grenzen doen vervagen en een kijkje geven in de activiteiten in het gebouw. Het
gebouw gaat hierdoor meer leven. Dit ontwerpmodel is dan ook een onmisbaar element binnen de
grotere ontwerpstrategieën.
Door het gebruik van interne ramen of doorzichten wordt het gevoel van claustrofobie tegengegaan en
ontstaat er een grotere ruimte met een meer levendig karakter. De interactie tussen de verschillende
gebruikers neemt toe, alsmede het zicht op verschillende activiteiten. De ramen dienen echter niet te
groot te worden, anders verdwijnt de eigen privé-ruimte en wordt deze opgeslokt door de grotere
gemeenschappelijke ruimte.
Verder is de plaats van de ramen ook nog van belang. Een raam in een korte wand van een vertrek wordt als
meer ruimtelijk ervaren dan een raam in de lange zijde van een vertrek. Ook het gebruik van meerdere kleine
ramen wordt beter ervaren dan één lang venster (Imamoglu en Markus, 1973). Er zijn ook onderzoeken
verricht naar de hoeveelheid glas ten opzichte van het totale muuroppervlak. Hieruit blijkt dat men zich bij
zo�n 20 tot 30% glasoppervlak ten opzichte van oppervlak van de buitenmuur prettig voelde, maar minder dan
10% was voor velen niet acceptabel (Keighley, 1973). Maar dit gegeven is niet als op zich staand te
onderzoeken, het hangt ook af van de ruimte waar men op uitkijkt alsmede de ruimte zelf. Zelfs de afstand
tussen waarnemer en raam is van belang bij het vaststellen van het raamoppervlak.
De effectiviteit en wensbaarheid van ramen ín het gebouw hangt niet alleen af van de geometrie van de
ruimte, maar ook van het gegeven uitzicht en de mate van privacy.
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Hiërarchie ten behoeve van privacy
In samenhang met het bovengenoemde ontwerpmodel, moet men zich goed realiseren dat het
toepassen van grote glasoppervlakken de privacy tenietdoet. Hierdoor is het belangrijk een afweging te
maken welke ruimten de meeste privacy vragen en voor welke ruimten dit minder geldt. In de regel kan men
stellen dat hoe meer privacy gewenst is, hoe groter de afstand tussen openbaar en privé-gebied is. Er moet
gezocht worden naar een bepaalde hiërarchie in privacy, lopend van directiekamers (privé), via bibliotheek en
normale kantoorruimten (semi-openbaar) naar gangen en atria (openbaar). Hierdoor kan men ervoor zorgen
dat er nooit een directe relatie mogelijk is tussen privé en openbaar, doordat de zichtassen geblokkeerd
worden door de tussenliggende ruimten.

Complexe en doorlopende ruimten
Herman Hertzberger ontwierp voor een verzekeringsmaatschappij een gebouw van hoge complexiteit.
Alle ruimten vloeiden als het ware in elkaar over, waardoor er een groot gevoel van ruimtelijkheid
ontstond.
Het is zeer goed mogelijk om de geometrie van een ontwerp in te zetten als ontwerpstrategie om de
ruimtelijkheid van een ontwerp te benadrukken. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van vides of split-
levels. Hierdoor ontstaan er geen afgesloten, individuele ruimten, maar ontstaat er een complexe ruimte
met semi-individuele ruimten.
Ook de ruimte zelf kan in zijn geometrie ruimtebepalend zijn. Een vierkante ruimte heeft een ander
ruimtelijk karakter dan een rechthoekige ruimte, laat staan een ruimte die meerdere hoeken bevat.
Hierdoor wordt het moeilijker een ruimte in één keer te bevatten en moet men als het ware eerst een
reisje door de ruimte maken voordat men hem kan begrijpen (Tiedje, 1987)
Men moet bij het toepassen van deze strategie wel rekening houden met de privacy, omdat niet iedereen
zijn ruimte wil delen met anderen.

Variatie in hoogtes
Verschil in plafondhoogte kan ook een gevoel van ruimtelijkheid geven. Uit verschillende onderzoeken
kwam naar voren dat het verhogen van een ruimte een groter gevoel van ruimtelijkheid gaf (Menchikoff,
1975), men had minder behoefte aan een eigen privé-ruimte (Cochran en Urbanczyk, 1982) en men had
minder het gevoel dat het druk was, zelfs bij gelijk vloeroppervlak (Savinar, 1975).
Het is echter niet zo dat het verhogen van het plafond altijd een positieve uitwerking heeft. Het hangt
altijd samen met de grootte van de ruimte en de functie. Een openbare ruimte heeft een hoger plafond nodig
dan een besloten privé-ruimte. Alexander stelt dan ook dat het niet zozeer de hoogte van de ruimte zelf is,
als wel het verschil in hoogte tussen de verschillende ruimten.
Naast het verschil in hoogte van het plafond, kan men een soortgelijke oplossing zoeken in het verhogen
van de vloer. Hierdoor onstaat er een levendig karakter van de ruimten.

Kleur als stimulans
Kleur kan zeer goed worden ingezet als visueel ondersteunend element. Het kan een stimulerende
functie hebben, het kan een ruimte meer warmte geven en het kan een ruimte groter doen lijken. Rikard
Kuller heeft in 1981 een grootschalig onderzoek gedaan naar de invloed van kleur. Eén van zijn bevindingen
is dat het gebruik van kleur een zeer positieve invloed heeft op de beleving van de ruimte, terwijl het
ontbreken van kleur juist een zeer negatieve invloed heeft. Ook het gebruik van alleen lichte en verzadigde
kleuren heeft een negatieve invloed, men wordt juist gestimuleerd door andere kleuren (Kuller, 1981). Vooral
in ondergrondse gebouwen is het gebruik van kleuren zeer belangrijk. Men moet zien te voorkomen dat de
muren een uitstraling krijgen van grauw en grijs beton (Sterling en Carmody, 1990), daar dit een associatie
oproept van een kelderruimte. Door de toch al negatieve gedachte van kou en vochtigheid bij ondergrondse
ruimten is het van belang om de ruimten een enigszins warmere uitstraling te geven. Dit kan met behulp van
�warme� kleuren, kleuren met een lange golflengte (rood, oranje, geel en bruin). Deze kleuren hebben tot
gevolg dat het gevoel van een koude en vochtige ruimte wordt tegengegaan. Bij een vertrek met een blauw-
groene kleurcombinatie vond de gebruiker het bij 59°F (15°C) al koud worden, terwijl in een zelfde ruimte
met een rood-oranje kleurcombinatie deze grens bij 52°F tot 54°F (11°C tot 12°C) lag (Itten, 1970; Porter en
Mikellides, 1976).
Een ander belangrijk aspect van het gebruik van kleur is het groter doen lijken van een ruimte. Als
vuistregel geldt dat warme kleuren de ruimte kleiner doen lijken, terwijl de koelere kleuren, blauw en
groen, een ruimte meer volume geven. Toch blijkt uit onderzoek dat deze vuistregel niet altijd opgaat.
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Kleur bestaat uit een drietal componenten; de kleurkarakteristiek -afhankelijk van de golflengte-, de graad
van verzadiging -het verschil tussen de kleur en een grijstint, de puurheid van de kleur- en de lichtheid -het
verschil tussen licht en donker, dit heeft te maken met de reflectiegraad van de kleur op het oppervlak-
(Mahnke, 1987). In 1987 hebben onderzoekers de effecten van kleur op de ruimtelijkheid onderzocht en zij
zijn tot de conclusie gekomen dat een ruimte niet groter lijkt door de gebruikte kleur, maar door de graad
van reflectie. Hoe lichter een ruimte is, concluderen zij, hoe groter deze ruimte lijkt (Wise en Wise, 1987;
Tiedje, 1987). Tevens hebben zij ontdekt dat minder verzadigde kleuren -grijstinten- een ruimte ook groter
doen lijken.
Door deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid in warme en grote ruimten moet men zich niet van de wijs
laten brengen. Ontwerpers gebruiken bijna instinctmatig koelere kleuren op de wanden om een ruimte
groter te doen lijken en het meubilair wordt vaak in een warmere tint uitgevoerd om de �kilte� van de
wanden tegen te gaan. Het grootste effect dat kleur oproept is dat het een stimulerend en attractief karakter
heeft.

Taking all research collectively, it is safe to conclude and suggest that color variety is psychologically most
benificial[�] there must be colors in changing degrees of brightness, temperature and chromatics, and the
complement of the dominant color should be present to some extent. Maximum favorable color effects depend
on variety and contrast, within reason (Mahnke, 1987)

Lijnen, textuur en patronen als stimulans
Naast het gebruik van kleur kan ook het gebruik van lijnen en texturen ingezet worden als extra
stimulans voor een ruimte. Bepaalde patronen op een wand geven een ruimte vaak een attractieve
uitstraling, er is iets om naar te kijken, maar het kan niet in één keer begrepen worden. Hierdoor krijgt
een ruimte meer volume, men moet vaker kijken en focussen op verschillende onderdelen in de ruimte.
Maar niet alleen het attractieve gedeelte is van belang voor de ruimtelijkheid, bij juiste toepassing kan
met behulp van lijnen en patronen een ruimte ook �groter� gemaakt worden. Verticale lijnen op een wand
laten het plafond hoger lijken, iets wat nog eens versterkt wordt door de toeschouwer, daar men de
neiging heeft verticale elementen nog sterk te overdrijven, waardoor het plafond nóg hoger lijkt.
Horizontale belijning op de wand geeft daarentegen een meer negatief beeld, de ruimte wordt langer
maar tegelijkertijd ook lager. Diagonale lijnen geven een suggestie van beweging en trekken de
aandacht met lange diagonale assen. Hierdoor is het toepassen van diagonalen op de vloer een zeer
goede oplossing om een ruimte groter te laten lijken (Tiedje, 1987).
Verder kan men ook verschillende patronen toepassen om bepaalde vlakken dichterbij of juist verder
weg te doen lijken. Patronen met een gesloten karakter, veel of dikke lijnen, laten oppervlakken dichterbij
komen, terwijl fragiele patronen juist verder weg lijken te zijn (Tiedje, 1987). Dit geldt trouwens ook voor
het toepassen van textuur, grof doet dichterbij lijken.
Men moet er echter wel rekening mee houden dat het toepassen van patronen en texturen met mate
moet gebeuren. Bij een overvloedig gebruik van deze onderdelen ontstaat er een bonte ruimte die juist
zeer overweldigend en drukkend kan werken, waardoor het ruimtelijke effect tenietgedaan wordt.

Gebruik van natuurlijke elementen en materialen
Zoals al werd aangegeven bij ontwerpmodellen 11 en 12, kan het gebruik van natuurlijke elementen zeer
stimulerend werken. Door het gebruik van groene planten en water kan er een natuurlijke omgeving
gecreëerd worden, waarin mensen het idee hebben dat ze zich buiten bevinden, in plaats van onder de
grond. Een groene omgeving creëert een rustige, relaxte sfeer, waar men zich thuis voelt.. Door de natuur
het gebouw binnen te halen, geeft de ontwerper dit �goede� gevoel terug, inclusief de associaties van geur en
geluid. Hierin schuilt dan ook de kracht van een kleine waterpartij, eventueel met een waterval, hetgeen de
gebruikers van het gebouw tegelijkertijd een stimulerend en rustgevend gevoel geeft.
Naast het toepassen van groen en water kan men aanspraak maken op een derde natuurlijk element, een
natuurlijk materiaal. Onder een natuurlijk materiaal wordt verstaan een materiaal dat direct uit de natuur
komt, zonder allerlei productieprocessen. Tevens heeft dit materiaal een onregelmatig oppervlak en is het
�warm� van kleur. Een goed voorbeeld hiervan is rots. Dit materiaal als wandafwerking geeft de wand een
natuurlijk karakter, terwijl gemetselde wanden vaak een fabriekachtig uiterlijk hebben. Door niet alleen het
rotsmateriaal toe te passen, maar tevens goed met de lichtbronnen om te gaan, kan er een zeer
natuurgetrouwe omgeving ontstaan.
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Gebruik van kunstobjecten
Naast het gebruik van natuurlijke materialen, kleuren en texturen kan men ook gebruik maken van
kunstobjecten. Deze objecten zullen (vaak) geen gedachte met buiten tot stand brengen, maar geven de
gebruiker wel iets interessants om naar te kijken. Kunstwerken kunnen op vele verschillende manieren
worden toegepast; ze kunnen worden geplaatst in nissen of als centraal beeld in een atrium -
museumopstelling-, het kan een bewegend object zijn, dat voortbewogen wordt door de luchtstromen in
het gebouw, maar het kan ook een �kijk� object zijn, zoals de neonbuizen in de 270 meter lange corridor
op O�Hare Airport in Chicago. Hier zorgen de neonbuizen voor een grote dynamiek in de lange corridor,
door op het ritme van de muziek aan en uit te gaan. De totale ruimte wordt hierdoor een aangename
verblijfsruimte, ondanks het zeer lineaire karakter. Een andere mogelijkheid van kunst is het gebruik van
opgravingen. Tijdens werkzaamheden bij het ondergrondse gedeelte van het Louvre kwam men oude
funderingen van het fort tegen en deze maken nu deel uit van de archeologische tentoonstelling.

Gebruik van projectmeubilair
Ook de keuze voor meubilair kan veel invloed hebben op de ruimte. Meubilair kan bijdragen in de
ruimtelijkheid van een ruimte, door lichte, warme kleuren toe te passen in samenhang met een slank
meubeldesign. Massieve meubels geven een bedrukt karakter aan een ruimte, terwijl fragiele meubels
juist een verademing kunnen zijn. Ook het decentraliseren van de meubels werkt in het voordeel van de
ruimtelijkheid. Meubels verspreid over een ruimte geven meer gevoel van ruimtelijkheid dan dezelfde
meubels geclusterd bij elkaar (Titus, 1977). Natuurlijk hangt één en ander sterk samen met de keuze van
de kleuren en het materiaal, zie ontwerpmodellen 21 en 22. Ruwere stoffen hebben vaak een
vriendelijker uitwerking op de gebruiker dan gladde stoffen, stalen armleuningen zullen veel kouder
overkomen dan bijvoorbeeld houten armleuningen. Met het gebruik van materialen kan niet alleen een
vriendelijker, meer stimulerende omgeving worden gecreëerd, maar kan ook status en kwaliteit tot
uitdrukking brengen.
Bij grote kantoortuinen worden afscheidingen toegepast die verschillende werkplekken creëren. Dit kan
een zeer goed middel zijn om ruimtelijkheid te handhaven, maar als deze elementen te gesloten of te
hoog zijn wordt het ruimtelijke effect van een grote open werkruimte in één keer tenietgedaan. Het is
daarom van belang om in dit soort situaties een goede keuze te maken aangaande de �room-dividers�.
Deze mogen niet te hoog zijn, maar vanwege privacy-overwegingen ook niet te laag.

Gebruik van spiegels
In kleine ruimten kan een spiegelend oppervlak toegepast worden om de ruimte groter te doen lijken.
Met spiegels kan men de illusie wekken dat de ruimte doorloopt. Dit kan ook door middel van een
schildering op de wand, met een bepaald perspectief, maar bij een spiegel klopt het perspectief vanuit
elke hoek en geeft het geen vertekenend beeld.
De makkelijkste manier om een ruimte groter te doen lijken is om één wand volledig spiegelend te
maken. Hierdoor wordt de ruimte optisch twee keer zo groot, zoals is toegepast in Minneapolis,
Minnesota. Hier is een atrium van zeven verdiepingen twee keer zo groot �geworden� door een
spiegelwand van dezelfde hoogte.
Spiegels kunnen ook gebruikt worden om de bezoeker een voorproefje te geven van wat er komen gaat.
Er kan een klein deel van de haaks liggende gang prijsgegeven worden, wat de nieuwsgierigheid van de
bezoeker wekt. Hierdoor wordt de ruimte aantrekkelijker en wordt men meer gestimuleerd door de
mogelijke ruimtelijkheid.

Nissen en �look-a-like� vensters
Om een ruimte interessant te maken voor de gebruiker of bezoeker, kan er gebruik gemaakt worden van
nissen of �surrogaat�vensters. Deze elementen kunnen een gang een veel vriendelijker karakter geven,
zeker als de nissen worden gecombineerd met elementen als groen en kunst. Met een indirecte
verlichting van boven kan er een natuurlijke en rustgevende sfeer gecreëerd worden. Bijkomend
voordeel van een nis is dat deze de wand onderbreekt, de gang is geen monotoon uitgerekt volume,
maar het heeft een bepaalde mate van reliëf. Deze onderbrekingen geven een suggestie dat de wand en
de ruimte aan de andere kant verdergaan. Het is dan ook niet nodig om een nis of alkoof altijd op te vullen
met een kunstwerk, schilderij of plant. Soms is de onderbreking van het wandvlak genoeg om de ruimte
tot leven te laten komen.
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Gebruik van foto�s en perspectieftekeningen
Naast het gebruik van een driedimensionaal element als een nis of alkoof om een bepaald ruimtelijk beeld te
scheppen, kan men ook gebruik maken van een schilderij, foto of perspectieftekening. Hiervoor geldt
hetzelfde als bij de andere ontwerpmodellen, het gaat erom de gebruiker van de ruimte een aangename
werkomgeving te bieden, een werkomgeving waar hij zich op zijn gemak voelt.
Perspectieftekeningen kunnen een mooi beeld geven van een grote ruimte, met natuurlijke elementen,
zodat de eigenlijke verblijfsruimte groter lijkt en dat deze in contact staat met een bovengrondse ruimte.
Nadeel van perspectieftekeningen is dat het statische elementen zijn, die op een gegeven moment
misschien wel gaan vervelen, omdat de schaduwen nooit veranderen. Het tijdsbesef in de schildering is
niet aanwezig. Een ander probleem bij perspectieven is dat deze alleen vanuit een bepaald standpunt
werken. Als men van de zijkant zo�n schildering benadert zal er een zeer vreemd beeld ontstaan, omdat ons
oog zich niet instelt op het juiste perspectief. Zoals eerder aangegeven bieden spiegels wat dat betreft een
betere oplossing omdat deze perspectivisch altijd kloppen, ongeacht de hoek.
Uit onderzoek is echter gebleken dat mensen die in een ondergronds kantoor werken vaak foto�s van natuur
en landschappen aan de muur hangen (Sommer, 1974). In raamloze ruimten bevatte 75% van alle
afbeeldingen aan de muur geen gebouwen, mensen of kunstwerken, in tegenstelling tot 58% bij mensen die
wel een uitzicht hadden.
Zelfs de NASA heeft een onderzoek verricht naar de juiste afbeeldingen om een ruimtestation
aangenaam te maken. Zij concludeerden dat

�subjects preferred photographs and paintings with the greatest apparent depth of field, irrespective of
picture topic. This indicates the opportunity to look outside a confined environment is a very desirable attribute
that can be stimulated by spacious photographs and paintings of landscapes.�

Ook de Sovjets kwamen tot soortgelijke conclusies.
Het blijkt dus wel dat men behoefte had aan vergezichten, met hoge bergen op de achtergrond en kleine,
met bomen begroeide heuvels op de voorgrond. Maar ook uitzicht op een groot, open park gaf de
toeschouwer een goed gevoel.
Het belangrijkste bij toepassingen als deze is dat het niet een overduidelijk namaak-karakter heeft. Als
het geheel wordt overdreven, wordt het hulpmiddel misschien wel erger dan de kwaal, zoals in een
ondergronds complex, waar echte ramen met gordijnen werden gemaakt. Achter deze ramen werd een
schilderij geplaatst van een vergezicht. Als de ramen werden geopend ging er een ventilator aan die de
gordijnen in beweging bracht. Als het later werd dimde het licht boven het schilderij. Alle elementen los
zijn op zich niet slecht gekozen maar hun samenhang geeft duidelijk weer wat er eigenlijk mist. Hierdoor
wordt het geheel een theatervoorstelling.

Reflecties via spiegels naar de buitenwereld
Naast schilderijen en foto�s is het ook mogelijk om een uitzicht aan te bieden op een echt natuurlijke
omgeving buiten het gebouw. Dit kan bijvoorbeeld via het periscoop-principe, waarbij de gebruiker via twee
spiegels op een ander niveau naar een binnentuin kan kijken. Voordeel van deze oplossing boven die van
een foto is dat deze natuurlijke omgeving ook reageert op licht en schaduw, wind en regen (mits dit
bijvoorbeeld een verzonken tuin of een park is). Hierdoor krijgt het uitzicht meer dynamiek en zal het een
meer stimulerend uitzicht opleveren.
Doordat spiegels ook nog steeds vaste elementen zijn, kan er voor nog meer dynamiek en afwisseling
van beelden gekozen worden voor een camerasysteem. Tevens kan via dit systeem ook geluid worden
toegevoegd, maar als het beeld wat gecreëerd moet worden slechts als uitzicht dient en niet als
informatiebron over de weersomstandigheden, kan men ook volstaan met een diapresentatie.
Met al deze mogelijkheden komen ook een aantal vragen naar voren over deze manier van uitzicht
scheppen; is het beeld realistisch genoeg om ramen te vervangen (1), welke effecten horen bij welke
afbeeldingen (2), wat is de invloed van beweging, geluid en verandering op het gewenste uitzicht (3)  en
welke technieken dienen te worden toegepast (4)? Er wordt momenteel veel onderzoek verricht naar de
toepassingen van deze nieuwe vormen van �uitzicht�-technologie in het dagelijks gebruik (Wada en
Sakugawa, 1990). Ook in de ruimtevaart wordt er onderzoek gedaan naar deze mogelijkheden
(Clearwater en Coss, 1991). Veel is hierover nog niet bekend, maar als de ontwikkelingen zich
doorzetten kan het gebruik van video een krachtig ontwerpelement worden voor de ontwerper, een
element waar realistische beelden in een ondergronds complex gebracht kunnen worden.
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Routing
In samenhang met het eerste deel van dit hoofdstuk, is het van belang om een duidelijke bewegwijzering
aan te brengen in een ondergronds gebouw, zodat men te allen tijde kan kijken waar men zich bevindt.
Dit kan gebeuren aan de hand van kaarten of tekstborden of een combinatie van beide.

Signs and maps, it appears, are not second class suports for badly designed settings, but information
systems which complement information obtained from other environmental sources. Signs in particular are
relied upon by a large segment of the population which finds it difficult to mentally represent complex indoor
settings. A given sign [�] has a good chance to be perceived only if it occurs at a moment when such
information is sought (Passini, 1985)

Uit dit onderzoek door Romedi Passini blijkt dat een bewegwijzerings-systeem een zeer krachtige
ondersteuning is van een duidelijke lay-out van een complex. Juist voor mensen die niet beschikken over
een driedimensionaal voorstellingsvermogen zijn deze systemen onontbeerlijk. Probleem echter met veel
van deze systemen is dat de informatie niet toegankelijk is (1), de informatie onduidelijk is (2) en er teveel
storende visuele elementen in de nabijheid zijn waardoor de leesbaarheid in het gedrang komt (3).
Daarom heeft Passini een aantal richtlijnen opgesteld, naar aanleiding van zijn onderzoeken in 1984 en
1985;

- de borden moeten visueel toegankelijk zijn vanaf belangrijke circulatieroutes
- de borden moeten zich duidelijk onderscheiden van de achtergrond
- er moet een algemeen design voor alle borden gelden, wat de herkenbaarheid ten goede komt
- de borden moeten op logische en voorspelbare locaties geplaatst worden
- er moet onderscheid zijn tussen bewegwijzering en reclameborden
- de teksten moeten van een afstand leesbaar zijn, in verband met het tijdig maken van een

keuze
- de informatie op de borden moet niet teveel zijn, liefst in groepjes van drie of vier
- richtingsborden moeten onderscheidbaar zijn van andere wegwijzers
- de teksten moeten ondubbelzinnig zijn, zodat er maar één uitleg mogelijk is
- er dienen algemeen ingeburgerde termen gebruikt te worden

Ook het gebruik van kaarten moet aan een zelfde soort ontwerpstrategie onderworpen worden. Ook hier
gelden de problemen van toegankelijkheid (1), onduidelijkheid (2) en teveel informatie (3). Ook hier zijn
enkele richtlijnen voor opgesteld;

- de kaarten moeten visueel toegankelijk zijn vanaf belangrijke circulatieroutes
- de kaarten moeten conform de omgeving worden geplaatst, zodat men geen mentale rotaties

hoeft te maken om zich te oriënteren
- de informatie moet geclusterd worden per element, hoofdroutes dienen apart aangegeven te

worden
- de informatie op de borden moet niet teveel zijn, liefst in groepjes van drie of vier
- de teksten moeten ondubbelzinnig zijn, zodat er maar één uitleg mogelijk is
- er moet niet te veel informatie aangeboden worden. Informatie die niet van belang is voor de

routing, dient geminimaliseerd te worden
- de belangrijkste elementen die de herkenbaarheid van het complex verhogen moeten duidelijk

aangegeven worden, met name hoofdroutes, open ruimten en herkenningspunten

Het moge duidelijk zijn dat de bewegwijzering in een gebouw van zeer groot belang is, maar het dient
aanbeveling dit in samenhang met de andere ontwerpstrategieën te ontwerpen. Zoals Passini al schreef:

Wayfinding design does not only concern itself with signs and maps, but includes also the conception of
space and the use of architectural elements. We should be thinking of wayfinding from the very beginning of the
design conception [�] (Passini, 1985)
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There is a light at the end of the tunnel

Mijn ogen hoeven zich niet aan te passen aan de schemerige woning. Het is alsof het licht van alle
kanten binnendringt om de duisternis te verdrijven.

In het vorige hoofdstuk zijn al een aantal interieuraspecten aan bod geweest, maar een van de
belangrijkste aspecten, het gebruik van licht, heeft een zo grote invloed op het ontwerp dat aan dit
aspect een apart hoofdstuk is gewijd.

Ondanks dat licht slechts één van de vele hulpmiddelen is voor het ontwerpen van een aangenaam
interieur in een ondergronds ontwerp, is het tevens één van de meest fundamentele elementen. Veel
gehoorde klachten over ondergrondse ruimten is vaak het gebrek aan licht, natuurlijk licht en uitzicht.
Om dit negatieve beeld over boord te zetten moet er terdege rekening gehouden worden met het gebruik
van natuurlijk en kunstlicht.
Voor visuele perceptie is licht nodig, daarmee is (natuurlijk) licht een integraal onderdeel van het
ontwerpen van grote ruimten, het verlevendigt de ruimten -schaduweffecten- en het stelt de gebruikers in
staat hun bezigheden uit te voeren. Omdat het echter niet altijd mogelijk is om natuurlijk licht diep het
complex in te krijgen, moet het tekort worden gecompenseerd met kunstlicht. Men moet er hier wel voor
waken dat er geen monotoon karakter ontstaat door het gebruik van deze lichtbron.

Behalve bij functies als theaters en bioscopen is licht een verrijking van het interieur. Christopher
Alexander omschreef dit in A Pattern Language:

[�]buildings which displace natural light as the major source of illumination are not fit places to spend the
day (Alexander, 1977)

Ondanks het feit dat zonlicht een grillig karakter heeft en kan zorgen voor problemen van
oververwarming, komt in vele onderzoeken naar voren dat zonlicht in een ruimte als pré wordt gezien. In
kantoorruimten wordt daglicht als meest geziene verlichtingsbron aangegeven, en ook in woongebouwen
is er behoefte aan zonlicht. In ziekenhuizen  echter schuilt een dualiteit; patiënten willen graag zonlicht
op de kamer (90%), maar personeel heeft liever kunstlicht, voornamelijk in operatiekamers (62%). Dit
omdat ze de temperatuur en lichtsterkte constant willen hebben en zelf de controle hierover willen. De
wens om daglicht te gebruiken in een ontwerp spreekt niet zozeer uit dat dit hèt medium is om te
gebruiken, het geeft eerder de deficiëntie aan van het hedendaags gebruikte kunstlicht. Deze wens voor
daglicht leidt bij ondergronds ontwerpen tot een aantal probleemstellingen:
(1) Wat is de winst van natuurlijk licht ten opzichte van kunstlicht?
(2) Wat zijn de fysiologische effecten van daglicht versus kunstlicht?
(3) Kan daglicht ook op kunstmatige manier het gebouw in gebracht worden, met behulp van

heliostaten, spiegels of fiberkabels, zonder kwaliteitsverlies?
(4) Kan kunstlicht de kwaliteiten van daglicht evenaren?

De eerste twee probleemstellingen zullen hieronder behandeld worden, alsmede de kwaliteiten van
kunstlicht. Zogenaamde licht-transportmiddelen zullen in de ontwerpmodellen ter sprake komen.

- Raamloze ruimten missen de connectie met buiten, zowel het uitzicht als het zonlicht ontbreekt,
waardoor er een stimulans ontbreekt. Het gebruik van kunstlicht kan bijdragen tot een verergering
van het monotone karakter van de binnenruimte

Zoals al eerder vermeld, is één van de grootste problemen bij raamloze ruimten het gebrek aan stimulatie en
variatie. Dit effect wordt vaak versterkt door het gebruik van -in het plafond geplaatst- kunstlicht, dat geen
natuurlijke uitstraling heeft. Het monotone karakter van de ruimte wordt hierdoor nog meer versterkt, door het
gebrek aan differentiatie. Er is geen veranderende lichtval en schaduwwerking en het licht geeft alles en
iedereen een zelfde uitstraling.
Natuurlijk daglicht daarentegen komt de ruimte binnen onder een hoek, waardoor de voorwerpen in een
ruimte op verschillende wijze worden aangelicht. Er ontstaat een spel van licht en donker,
schaduweffecten die het totale beeld van de ruimte meer variatie geven. Daglicht geeft de mensen een
binding met buiten, ze zien de weersveranderingen en het schaduwverloop in de ruimte. Zelfs al kan
men het raam niet direct zien, voelt men wel de aanwezigheid van de natuurlijke omgeving (Collins,
1975).
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Zoals in het vorige hoofdstuk al werd aangegeven, is er gekeken naar natuur als ideaal model, waar een
hoge mate van variatie en stimulatie mee wordt behaald (Birren en Olds). Zonlicht zou, in samenhang met
andere elementen als vijvers en planten, door zijn karakteristieke eigenschappen een natuurlijk model op
kunnen leveren, met een zeer hoge mate van variatie, waardoor mensen zich snel op hun gemak voelen. Het
geeft ze een gevoel van vrijheid, van buiten zijn.
Bovenstaand betoog wil niet zeggen dat er met kunstlicht niets te beginnen is. Kunstlicht kan tegenwoordig
de werkelijkheid steeds beter benaderen, door te variëren in kleur, intensiteit en richting. Het feit dat
kunstlicht gericht kan worden toegepast, heeft tot extra voordeel dat er nu ook meer schaduweffecten
kunnen worden bereikt. Meer variatie kan verder nog geregeld worden door individuele controle over de
lichtbron. En we mogen het gebruik van de computer niet vergeten. Hierdoor zijn we in staat om via een
programma het licht over tijd te laten variëren in sterkte en kleur, zoals in de werken van kunstenaar Peter
Struycken.

- Door het ontbreken van ramen, ontstaat er een gevoel van claustrofobie. Tevens wordt een
ondergrondse ruimte vaak geassocieerd met �donker� en �koud�

Donker, dat is één van de eerste dingen waar men aan denkt bij ondergrondse ruimten, het is één van
de meest zwaar wegende negatieve aspecten die overwonnen dient te worden. Zoals al eerder vermeld,
is de overgang van buiten naar binnen zeer kritisch, je laat licht en natuur achter en komt terecht in iets
donkers en onbekends. Doordat het visuele aspect is weggenomen door het ontbreken van licht, ontstaat er
vaak een onaangenaam en somber gevoel. Om dit gevoel weg te nemen is een goed verlichte ruimte een
goede oplossing, hoewel dit enigszins strijdig is met het creëren van licht en donker, van schaduweffecten.
Men moet dan ook niet de ruimte volledig verlichten, maar er dient enige spanning, variatie, in de ruimte te
blijven, zodat de ruimte een zekere stimulans af blijft geven.
Een ander aspect van ondergrondse ruimten is kou. Zonlicht wordt geassocieerd met warmte, en het
idee van kou kan worden verminderd door het binnenvallen van zonlicht. In raamloze ruimten is dit
echter niet mogelijk en moet het probleem worden aangepakt met kunstlicht. Hierin moet het
voornamelijk gezocht worden in warme lichtkleuren, zoals gele schakeringen.
Claustrofobie hangt sterk samen met de vorm van de ruimte, de kleur en de materialisering. Licht speelt
een belangrijke rol in het versterken van de beleving van de ruimte, het kan de ruimte groter doen lijken
dan deze in werkelijkheid is, het licht maakt de ruimte aangenamer en groter. Het is zelfs zo krachtig dat
het de waargenomen grenzen van de ruimte kan doen vervagen.

- Kunstlicht ontbeert de karakteristieken van zonlicht, wat kan leiden tot fysiologische problemen in
ruimten waar totaal geen zonlicht komt

Naast de psychologische effecten dat licht heeft op mensen, zijn er ook aanwijzingen dat licht ook een
fysiologisch effect heeft op mensen. Richard Wurtman omschreef dit als volgt;

[�] it seems clear that light is the most important environmental input, after food, in controlling bodily
function (Wurtman, 1968)

De relatie tussen licht en gezondheid behelst vele aspecten en is moeilijk in kaart te brengen, waardoor er
slechts sporadisch aantoonbare bewijzen voor zijn. Toch concluderen veel onderzoekers de invloed van licht
op mensen, en zijn ze van mening dat dit onderzoeksveld verder bekeken moet worden.

The human psychological system and the behaviour which is linked to it evolved over millions of years. The
whole of that evolution took place under the influence of the sunlight spectrum, to which particular light-
sensitive and light-,odulated organ systems are specifically adapted [�] we have all been participating in a
nearly century-long and completely undocumented and unmeasured experiment on the effects of electrical
lighting with deficient spectra (Spivack and Tamer, 1981)

Zonlicht bestaat uit ultraviolet, zichtbaar en infrarood licht. Het zichtbare deel van het licht wordt
evenredig verspreid over kleuren -de regenboog-. Bij kunstlicht is het zichtbare lichtspectrum vaak
opgedeeld in stukken. De �gewone� witte gloeilamp bevat voornamelijk het geel-groene spectrum,
infrarood-lampen benaderen het meest het rood-oranje spectrum. De zogenaamde �full-spectrum�
gloeilamp is ontworpen om het natuurlijke licht zoveel mogelijk te benaderen door gebruik te maken van een
zo groot mogelijk spectrum.
Het fysiologische effect van licht onderscheidt zich het meest in het ultraviolet (UV) en het zichtbare deel
van het spectrum. Het belangrijkste aspect van de gezondheid in relatie tot UV-licht is de synthese van
vitamine D, die zorgt voor het aanmaken van onder ander calcium. Dit effect wordt geproduceerd door
het UV-B spectrum, maar glas absorbeert UV-B straling, zodat zelfs in ruimten waar daglicht komt, de
mensen geen UV-B ontvangen. Het tekort aan vitamine D heeft cariës en broze botten tot gevolg, afhankelijk
van de leeftijd. Mayron heeft in 1975 met een groep onderzoekers het effect van licht op de vorming van
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cariës bij kinderen onderzocht. Hiervoor hebben ze één klaslokaal uitgerust met �wit� licht en één met �full-
spectrum� licht, wat ook UV-B straling uitzend. Uit dit onderzoek bleek dat het aantal cariës bij de groep
kinderen in de ruimte met �wit� licht aanzienlijk groter was dan bij de andere groep kinderen. Een zelfde
resultaat was in 1971 (Sharon) en 1974 (Feller) al gevonden bij ratten en hamsters.
Ook het gebrek aan calcium is aangetoond met behulp van bovenstaande opstelling. Mensen die in een
ruimte verkeren waarin geen UV-B straling wordt uitgezonden, hadden een tekort aan calcium, zelfs als
zij vitamine D toegediend kregen via zuivelproducten. In Rusland werd zelfs aangetoond dat kinderen
die in een lokaal zaten met UV-licht minder snel moe werden, langer geconcentreerd konden werken en
een snellere reactie op licht en geluid hadden (Zamkova en Krivitskaya, 1966).
Maar er zijn niet alleen positieve effecten op te noemen aan blootstelling aan UV-licht. Dit licht kan
namelijk ook zorgen voor huidkanker en allergieën. Daarom wordt er internationaal argwanend gelet op
het gebruik van UV-licht en de toepassing daarvan in kunstlicht.
Ook zichtbaar licht heeft een effect op onze gezondheid. Naast het feit dat dit licht ons in staat stelt iets
te zien, beïnvloedt het tevens verschillende biologische functies in ons lichaam. �Wit� licht heeft een
stress-verhogende werking op onze geest. Mayron toonde in 1974 aan dat hyperactiviteit gereduceerd
kon worden door het gebruik van �full-spectrum� licht.
Het bekendste effect van zichtbaar licht is het effect op onze biologische klok, het verschil tussen dag en
nacht. Licht leert ons lichaam zich aan te passen aan een 24-uurs cyclus. Wurtman toonde in 1969 al aan
dat licht het aanmaken van de stof melatonine onderdrukt, de stof die ervoor zorgt dat het lichaam rustiger,
minder alert, wordt. Mensen die lijden aan SAD (seasonal affective disorder), oftewel wintermoeheid, voelen
zich beter als zij in de ochtend en namiddag blootgesteld worden aan fel kunstlicht. Hierdoor wordt de
productie van melatonine afgeremd. �s Ochtends en �s avonds drie uur blootgesteld worden aan 2500 lux
�full-spectrum� licht had al een vermindering van depressiviteit tot gevolg (Rosenthal, 1985).
Ook het zien zelf wordt beïnvloed door de lichtsamenstelling. Studeren in �full-spectrum� licht is minder
vermoeiend dan studeren in �wit� licht.
Door de vele, vaak moeilijk wetenschappelijk aantoonbare aspecten van het effect van licht op de
gezondheid van de mens, zijn er geen eenduidige richtlijnen te formuleren. Wat wel blijkt uit
bovenstaande onderzoeken is dat het belangrijk is om niet slechts een deel van het aanwezige spectrum
te gebruiken, maar een lichtbron te kiezen die zo goed mogelijk het zonlicht benadert.
Hoewel de effecten van licht ook afhankelijk zijn van de tijd die men erin doorbrengt, vinden veel
onderzoekers dat het aspect licht en gezondheid te belangrijk is om te negeren.

There is now abundant evidence that environmental lighting exerts more important effects upon human
health and productivity, far beyond its requirements for vision [�] Light has perhaps several hundred important
effects on bodily functions, but only a few dozen are currently known and even a smaller number really
understood. Since these particular biological effects presumablt evolved in relation to a particular lighting
environment, i.e., sunlight, filtered and reflected by atmospheric constituents, architects, lighting designers and
engineers might be well-advised to be conservative about introducing great deviations from �natural� lighting in
designing the lighting environments in which people spend their working hours (Wurtman, 1973)

Ontwerpmodellen

De onderstaande serie ontwerpmodellen heeft tot doel inzicht te verschaffen in de mogelijkheden die
men met lichtspel kan bereiken. Achtereenvolgend zullen worden besproken:
30. Direct invallend natuurlijk licht
31. Indirect invallend natuurlijk licht
32. Kunstmatig licht met natuurlijke karakteristieken
33. Indirect egaliserend kunstlicht
34. Indirect reflecterend kunstlicht
35. Bewust gebruik van donkere vlakken
36. Spel van licht en schaduw

Direct invallend natuurlijk licht
Wanneer mogelijk, voorzie een ondergronds gebouw van natuurlijk daglicht. Natuurlijk licht geeft een
gelijkmatig en zacht licht, in tegenstelling tot het flikkerende, harde kunstlicht. Zonlicht geeft een gevoel
van warmte en is een zichtbare connectie met de natuurlijke omgeving. Zonlicht biedt tevens informatie
over het weer en de tijd, doordat er een continu wisselend patroon van schaduwen ontstaat.
Bij gebouwen in een hellend landschap kan zeer makkelijk gezorgd worden voor natuurlijk daglicht, zie
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ontwerpmodellen 1 en 10. Met de juiste lay-out en ligging kunnen (bijna) alle ruimten van natuurlijk licht
worden voorzien. Ruimten die meer in de helling liggen kunnen nog via daglichtkoepels worden bediend,
zodat er een soortgelijke situatie ontstaat als bij een bovengronds gebouw.
Bij dieper gelegen gebouwen kan het licht de verdiepingen bereiken via atria of andere grote open
ruimten met een verbinding naar het maaiveld. Bij verzonken tuinen krijgen de omliggende ruimten ook
daglicht, maar dit zal niet verder het gebouw indringen.
Natuurlijk licht in een gebouw brengen is één van de meest krachtige wapens om het negatieve aspect
van ondergronds bouwen tegen te gaan. Vooral bij atria en verzonken tuinen is dit van belang, omdat
deze belangrijke elementen zijn in het gebouw. Het is een herkenningspunt en vaak maakt zo�n element
deel uit van de routing in het gebouw.
Het grote probleem is echter dat licht alleen gebruikt kan worden bij ruimten die vlak onder het maaiveld
liggen, en zelfs dan hangt het ervan af wat er zich op het maaiveld bevindt. Via atria is het evenwel
mogelijk om het licht tot wel 50 meter het gebouw in te voeren, zeker als men de huidige technieken
toepast. Via reflectie kan het natuurlijke licht op een kunstmatige manier verder �vervoerd� worden, zie ook
het volgende ontwerpmodel.

Indirect invallend natuurlijk licht
Als het mogelijk is om gebruik te maken van natuurlijk daglicht, is het aan te raden dat in ieder geval te
doen. In het geval dat het licht slechts een klein deel van het vertrek bereikt is het mogelijk om via reflectie
en weerkaatsing het licht om te buigen naar de rest van de ruimte.
De meest toegepaste methode is het gebruik van lichte wanden en vloeren, maar ook de zogenaamde
�light shelves� en speciaal glas kunnen worden toegepast om het licht verder het vertrek in te reflecteren.
Bij atria moet men rekening houden met het feit dat voornamelijk de bovenste verdiepingen veel licht
krijgen en dat de onderste verdiepingen slechts dan licht krijgen als de zon bijna recht boven het atrium
staat. Dit probleem is mogelijk op te lossen door te werken met spiegels, die ook de onderste
verdiepingen van licht voorzien, maar hierin schuilt weer het gevaar voor verblinding.
Indien er een grote (verkeers-)ruimte zich binnenin een gebouw bevindt, is het mogelijk om licht naar deze
ruimte te brengen. Dit kan met een aantal spiegels die het licht verder weerkaatsen het gebouw in. Het licht
wordt dan via een reflector naar een aantal spiegels aan het plafond gestuurd en deze spiegels weerkaatsen
het licht dan naar beneden. Dit systeem, met een heliostaat waarvan de spiegel de zonnestand volgt, is
toegepast in het Civil and Mineral Engineering Building van de University of Minnesota, door BRW
Architects. Het licht wordt door een smalle schacht gestuurd, waar het 35 meter lager door een lens weer
diffuus wordt verspreid.
Tegenwoordig komen er steeds meer mogelijkheden om licht te transporteren. Dit kan met fiber-optics,
een groep van reflecterende kabeltjes. Het licht wordt voor dit systeem opgevangen in een aantal
lenzen, zogenaamde Fresnel-lenzen in een honingraatpatroon. Deze lenzen bundelen het licht naar het
gepolijste uiteinde van de fiber-kabels, en via interne reflectie en weerkaatsing kan het licht meters
verder toegepast worden. Voordeel van dit systeem, dat in Japan al vele malen is toegepast, is dat het
smalle kabeltjes zijn die gemakkelijk weg te werken zijn in leidingkokers, zelfs in bestaande gebouwen.
Daarnaast is het systeem ook nog eens erg buigzaam. Nadeel is echter dat het systeem niet de
natuurlijke werking van licht tentoonspreidt. Er is sprake van schaduweffecten, omdat het hier om een
geconcentreerde bundel licht gaat. Het licht is �aan� of �uit�, zonder informatie over de
weersomstandigheden of de tijd. Ook worden infrarode en ultraviolette spectra gefilterd uit deze
lichtbundels. Dit kan volgens onderzoekers een nadelig effect hebben op de gezondheid van mensen, want
wij zijn toch gebaat bij enige UV-straling.

Kunstmatig licht met natuurlijke karakteristieken
In vele ondergrondse ruimten is het niet mogelijk om een aanvaardbaar lichtniveau te behalen met
toepassing van alleen natuurlijk licht. Het is vaak überhaupt niet eens mogelijk om natuurlijk licht in deze
ruimten te krijgen. Daarom moet er in deze gevallen gebruik gemaakt worden van kunstlicht. In het
voorgaande hoofdstuk is er al enige theorie gegeven over de samenstelling van kunstlicht en de effecten
hiervan op de werknemer.
Uit een onderzoek van Kuller komt naar voren dat naarmate de dag verstrijkt, de werknemer het �koele�
licht van een �full-spectrum� lamp als storend gaat ervaren (Kuller, 1980). Dit komt doordat dit licht een
continue hoeveelheid licht produceert. Het is daarom aan te raden een lichtbron in te stellen met een
dimmer, zodat de verlichtingssterkte afneemt in de tijd, hiermee het monotone karakter van kunstlicht
opheffend. Het is zelfs mogelijk om niet alleen de intensiteit, maar ook de kleursamenstelling van het licht
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via computerprogramma�s  te regelen. Met deze methode kan de hemelkoepel redelijk worden benaderd.
Natuurlijk licht dat door een raam naar binnen valt, geeft de objecten in de ruimte massa door het spel van
licht en schaduw. Dit komt doordat dit licht van verschillende punten naar binnen valt, niet alleen van boven.
Plafondverlichting wordt daarom ook vaak als storend ervaren, omdat het geen profiel geeft aan voorwerpen
in de ruimte, alles wordt op een zelfde manier met een zelfde intensiteit aangelicht. Het verdient daarom de
voorkeur licht onder een hoek van 0° tot 30° een ruimte binnen te laten vallen (Barton, Spivack en Powell,
1972; Canter, 1976). Dit kan bereikt worden door het toepassen van lichtkoven.

One of the pleasant features of a building with windows is the manner in which sunlight can stream through
a window into the room, even though the window itself may be hidden by a return wall or by furniture in the
room. This illusion can be created in a windowless enclosure, and it is an illusion which seems to remain even
though the artifice is well understood. An extension of this device is to provide a number of alcoves down the
lenght of a windowless space, lit to a very much higher level of illumination with the light of the color which
sunlight would be expected to be [�] These alcoves have the effect of a row of rooms lit by sunlight and so
enhance the appearance of the main room. (Hopkinson, 1970)

Bij het toepassen van kunstlicht moet men waken voor een namaak-effect, dit kan zeer nadelige gevolgen
hebben voor de gebruiker van de ruimte. Hij kan zich hierdoor minder op zijn gemak gaan voelen, met
alle (gezondheids-)problemen vandien. Kunstlicht zal nooit het natuurlijke licht geheel kunnen
vervangen.

Much of the window�s contribution to the built environment is classed as qualitative � there is a marked
difference in the �feel� of an interior lit from side windows as compared with normal electric lighting [�]
Furthermore, the short term variations add an extra dimension to the daylit interior and undoubtedly contribute
to the avoidance of monotony sometimes found under static installations. It is interesting that attempts to
produce this effect in electric lighting seem strangely artificial and almost annoying. (Holmes, 1973)

Indirect egaliserend kunstlicht
Via alkoven, afgewerkt met semi-transparant materiaal, kan de illusie worden gewekt dat er via het
�daklicht� natuurlijk daglicht naar binnen valt. In combinatie met hoogteverschillen tussen plafond en
lichtvoorzieningen kan men een groot ruimtelijk effect bereiken, zie hiervoor ook ontwerpmodel 19. Naast
het plaatsen van licht achter een verlaagd semi-transparant plafond, kan dit principe ook toegepast
worden bij wanden. Deze wanden zullen dan vaak bestaan uit glazen bouwstenen, gekleurd of
gezandstraald glas. Een mooi voorbeeld van een van achter belichte wand is te vinden op vliegveld O�Hare in
Chicago. Het gebruik van dit soort lichte wanden heeft als extra winst dat het licht van opzij de ruimte
binnenvalt, zoals besproken in het vorige ontwerpmodel. Als men dan ook nog dit aspect combineert met
ontwerpmodellen 22 en 26, kan een zeer levendige ruimte ontstaan. Niet alleen de ruimte zelf krijgt een
aantrekkelijk uiterlijk, ook de lichtinval is zeer aangenaam. Al met al ontstaat er zo een sfeervolle ruimte.

Indirect reflecterend kunstlicht
Ruimten die voorzien zijn van indirect kunstlicht worden vaak als groter beschouwd dan ruimten zonder
deze voorziening (Flynn, 1973). Als het indirecte licht via de wand wordt verspreid, lijkt de ruimte langer
te zijn doordat de wand sterker wordt aangelicht. Een zelfde principe geldt voor een indirecte verlichting
die naar het plafond is gericht. Hierdoor wordt het plafond visueel hoger en kan zelfs in een lage ruimte
een groot ruimtelijk effect worden bereikt. Groot voordeel van deze indirecte vorm van verlichting is dat
men niet in de lamp kijkt. Bij gebruik van �full-spectrum� verlichting op een wand of plafond kan men zelfs
een sfeer creëren waarbij de indruk wordt gewekt dat de wand wordt aangelicht door natuurlijk licht.

Bewust gebruik van donkere vlakken
In tegenstelling tot het voorgaande ontwerpmodel, waar wordt voorgesteld om ruimtelijkheid te creëren
door toepassing van  verlichting, is het volgens onderzoekers ook mogelijk om ruimtelijkheid te creëren met
behulp van donkere ruimten. Als een ruimte donker is, kan de begrenzing van de ruimte niet worden
waargenomen, waardoor er een ondefinieerbare ruimte ontstaat (Ankerl, 1981; Tiedje, 1987). Dit principe is
in de metro van Stockholm toegepast, waar de vloer en het meubilair sterk worden aangelicht, terwijl de
wanden en het plafond -met een rotsstructuur- slechts indirect en zwak verlicht worden. Hierdoor lijkt het
alsof de ruimte zweeft in een ongedefinieerde grot.
Men moet zich wel realiseren dat het gebruik van donkere ruimten het negatieve aspect van ondergrondse
verblijfsruimten versterkt. Het is daarom aan te raden dit ontwerpmodel slechts toe te passen bij
verblijfsruimten waar men kort vertoeft, zoals metro�s of musea.
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Spel van licht en schaduw
Om een ruimte nog meer aantrekkelijk te maken, kan er een spel van licht en schaduw gespeeld worden.
Hiermee kunnen bepaalde ruimten worden gedefinieerd, zoals verkeersruimten en herkenningspunten -
sterk verlicht- en rustiger ruimten -schaduwrijk-.
In de voorgaande ontwerpmodellen ging het steeds over de werking van licht om een ruimte groter of
aantrekkelijker te maken. Maar een ruimte gaat pas echt leven als er meer gebeurt, een ruimte moet een
bepaalde stimulans afgeven, een gevoel van dynamiek. Dit kan zeer goed bereikt worden met behulp
van differentiatie in het gebruik van licht. Op plaatsen waar men veel loopt kan een ruimte sterker worden
aangelicht dan daar waar men een persoonlijk gesprek wil voeren. Zoals Alexander in 1977 al aangaf, lopen
mensen graag naar het licht toe. Om dit effect te gebruiken kunnen herkenningspunten, zoals atria of
kunstwerken, duidelijk aangelicht worden, zodat dit een soort magneet wordt op een circulatieroute. Maar
deze ruimte kan zich alleen dan onderscheiden als er nabijgelegen ruimten zijn, waar de lichtintensiteit
lager is.

Uniform illumination [�] serves no usefull purpose whatsoever. In fact, it destroys the social nature of space
and makes people feel disoriented and unbounded. [�] Humans did not evolve under a uniform sky but in
places with dappled light which varies continuously from minute to minute. Light filtered through a leafy tree is
pleasant � it lends excitement, cheerfulness, gaiety and we know uniform lighting creates dull, uninteresting
spaces.(Alexander, 1977)

Wat Alexander heeft ontdekt is dat mensen gestimuleerd worden door het verschil in lichtsterkte. Men
zoekt zijn eigen weg via het licht, maar als men even wil vluchten uit de drukte zoekt men al gauw een
wat meer bescheiden verlichte plaats op. De spanning van de beleving van ruimten zit hem in de �twilight-
zone�, de ondefinieerbare tussenruimte, de overgang tussen licht en donker.
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Plattegrond van het Civil and Mineral Engineering Building van de University of Minnesota op 35 meter diepte

Negatief imago en onduidelijke vluchtroute
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Exit, stage left

Maar wat als er iets gebeurt, de vlam slaat in de pan, en in de rest van de keuken. Hoe kom ik hier dan
weg?

Een van de raadgevingen bij het uitbreken van brand is te gaan kruipen in verband met rookontwikkeling. Het verdient daarom
aanbeveling de bordjes <Nooduitgang> te bevestigen op kniehoogte.
(Adriaan Jacobus Quist, Wiskundig Ingenieur)

Het moge duidelijk zijn dat brandeisen voor boven- en ondergrondse verblijfsruimten veelal gelijk zijn.
Toch is het van belang om de eisen voor ondergrondse ruimten niet uit het oog te verliezen, of
klakkeloos over te nemen uit bovengrondse ruimten, omdat de beleving van een ondergrondse ruimte anders
is dan bovengrondse ruimten. Als het ontwerp op zich al niet voor voldoende oriëntatie binnen het complex
zorgt, wordt het tijdens paniek nog moeilijker om een veilig heenkomen te vinden.

Ondergrondse ruimten kampen in sterkere mate dan bovengrondse ruimten met het aspect van
onveiligheid. Zeker in geval van brand, aardbevingen en overstromingen heeft men bij ondergrondse
complexen sneller een gevoel van claustrofobie, men zit opgesloten en kan nergens meer heen. Bij een
bovengronds complex kan men in uiterste nood nog uit het raam springen!
De grootste problemen die zich voordoen bij een eventuele calamiteit, in dit hoofdstuk gericht op brand,
in een ondergronds gebouw zijn;
- ondergrondse complexen worden veelal geassocieerd met angst om opgesloten te zitten tijdens een

brand, overstroming of aardbeving
Men moet als het ware dóór de ramp heen vluchten, omdat men zich op een laag punt bevindt. Hierdoor
komt men allerlei obstakels tegen op de vluchtroute, zoals rookontwikkeling.

- Door het ontbreken van ramen, mist er een mogelijkheid tot oriëntatie op de omgeving, eventueel in
combinatie met een onbekend vluchtplan. Hierdoor wordt de vluchttijd langer en de angst vergroot.
Zonder ramen is er tevens geen lichtvoorziening als de stroom uitvalt. Hierdoor is er geen geleiding
meer voor oriëntatie tijdens een vlucht

Binnen een ondergronds complex moet de vluchtbegeleiding zeer goed geregeld zijn, inclusief een
onafhankelijk secundair verlichtingssysteem. Als tijdens een panieksituatie het licht uitvalt, zal dit alleen
maar leiden tot een nog grotere hysterie. Als men tevens niet weet welke kant men op moet, zal de chaos
op zijn grootst zijn en dit vergroot de kans op calamiteiten tijdens het vluchten

- Om te vluchten moet men een route naar boven afleggen. Dit kost meer energie en de snelheid
neemt af. Men vlucht tevens naar de rookontwikkeling toe, in plaatst van er vandaan

Doordat men naar boven moet vluchten, moet men, in geval van brand, naar de rook toelopen. Rook
heeft een zeer negatief karakter tijdens een noodsituatie en hierdoor zal de drempel om richting de rook
te vluchten hoger zijn. Men weet echter dat dit de enige uitgang is en men zal dus wel moeten. Toch zal
er enige aarzeling ontstaan en dit zal ten koste gaan van de snelheid, met alle opstoppingen van dien.
Het is dan ook aan te raden minstens één rookvrije vluchtweg te garanderen, die goed te bereiken is en
duidelijk aangegeven staat.

- Om claustrofobie in een ondergrondse ruimte tegen te gaan, is het gewenst grote open ruimten te
ontwerpen. In verband met brandveiligheid wil men juist compartimenteren en stijgpunten scheiden
van andere onderdelen om een veilige uitgang te garanderen

Bij compartimentering kan men de brand- en rookontwikkeling nog enigszins onder controle houden,
maar dit gaat ten koste van de vrijheid van de mensen, voornamelijk qua belevingswaarde van de
ruimten. Brandscheidingen zijn veelal niet transparant uitgevoerd.

- Ondergrondse complexen zijn niet zichtbaar, waardoor ook de brandhaard vaak niet zichtbaar is. Dit
bemoeilijkt het bluswerk, mede dankzij het feit dat de brandweerlieden door de rook heen het complex
in moeten, wat kan leiden tot desoriëntatie

Voor brandweercorpsen is een ondergrondse brand zeer moeilijk te bedwingen, omdat er geen overzicht
kan worden verkregen over de situatie. Hierdoor moeten brandweerlieden afdalen in een voor hun
onbekende situatie, waar ze zeer adequaat op dienen te reageren. Het is dan ook van belang dat er zeer
duidelijke tekeningen zijn van de organisatie van het plan, omdat ze geen tijd hebben om zich uitgebreid te
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oriënteren in een met rook gevuld complex. Het is dan ook aan te raden om in het complex een
controlekamer op te nemen, met voldoende capaciteiten om de eerste brandbestrijding voor zijn rekening te
nemen. Tevens moet de controlekamer in staat zijn om de brandweer van de nodige informatie te voorzien.
Men kan als extra maatregel ook aparte toegangen aanleggen voor brandweerdoeleinden, los van de andere
ruimten in het gebouw, met een eigen toegang tot het complex.

- In een gesloten ondergrondse ruimte kan het zuurstofniveau snel dalen tot nul. Als er dan een vlaag
lucht de ruimte binnenstroomt, kan dit leiden tot een �back-draft�, een explosie veroorzaakt doordat
zuurstof in contact komt met smeulende materialen.

Dit aspect kan zich ook voordoen in een bovengronds complex, maar daar is vaak nog zuurstof aanwezig
dat het vuur voedt. In een ondergronds complex, zeker een afgesloten gecompartimenteerd gedeelte van het
gebouw kan de zuurstof volledig opgebruikt zijn. Het vuur zal zich doven, maar het materiaal kan nog een
tijd na blijven smeulen. Als de reddingstroepen de deur openen, komt er een �golf� zuurstofrijke lucht het
vertrek binnen en dit kan het smeulende vuur weer aanwakkeren. Dit kan zelfs tot gevolg hebben dat de
zuurstof uit het naastgelegen vertrek eerst de ruimte van de brand ingezogen wordt om daarna als een
vuurbal teruggeschoten te  worden.
Doordat de zuurstof snel opraakt, zal er een enorme rookontwikkeling plaatsvinden, alsmede de
ontwikkeling van koolstof-monoxide. De temperaturen in een ondergronds complex zullen ook vaak
hoger zijn door slechte ventilatie, waardoor er eerder kans op bezwijken van de constructie is. Een goed
ventilatiesysteem, met voldoende capaciteit om tijdens een brand goed te blijven functioneren is dan ook
onontbeerlijk.
In een afgesloten ruimte waar een brand woedt, kan de temperatuur zo hoog oplopen, dat samen met de
gas- en rookontwikkeling een explosieve situatie ontstaat. Gassen die zich in de lucht bevinden kunnen
uitzetten tot wel twee keer het volume als in een normale situatie. Naarmate de gassen verder van de
brandhaard geraken, zullen ze weer naar normale �omvang� teruggaan, maar in de ruimte zelf blijft de druk
zeer hoog, met alle gevolgen van dien voor de constructie (Carmody en Sterling, 1983). De constructie is in
vele situaties namelijk gedimensioneerd op normale drukverhoudingen, ook bij brand. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid dat de constructie wel voldoende beschermd is tegen hogere temperaturen, maar bezwijkt
onder de grote druk in de ruimte. Om drukverhoging tegen te gaan, zal de ruimte mechanisch afgezogen
moeten worden, zodat de rookontwikkeling tegengegaan wordt. Dit is tevens voordelig voor de
brandweerlieden die het gebouw binnengaan. Maar een te grote ventilatie haalt alle zuurstof weg, waardoor
de kans op een �back-draft� weer toeneemt. Er moet dan ook, tegelijkertijd met het verwijderen van de rook,
lucht toegevoerd worden om geen negatieve druk op te bouwen.

Bij noodsituaties reageren mensen niet direct, men gaat eerst op zoek naar informatie over wat er aan
de hand is. Als men geen directe signalen van de situatie ziet -rook of vuur- zal men de vlucht uitstellen
tot men zeker is van de ernst van de situatie. Men zal de vlucht pas inzetten als ze een geluidssignaal
(alarm of oproep) horen (1)  en duidelijke visuele signalen krijgen over de vluchtroute, inclusief noodverlichting
en vluchtplan (2) . Hieruit blijkt weer dat de interne lay-out van het gebouw, zoals besproken in hoofdstuk 3,
van groot belang is, zodat er een heldere routing aanwezig is, herkenbaar als vluchtroute. Als dit niet
aanwezig is, zal de vluchttijd aanzienlijk langer worden. Maar niet alleen de lay-out is belangrijk, ook de
bescherming van de vluchtroutes moet degelijk zijn. Vluchten via het centrale trappenhuis kan nog over een
aantal verdiepingen, maar omdat men omhoog moet vluchten in plaats van naar beneden, is dit veel
vermoeiender en soms zelfs onmogelijk. Hierdoor dienen er ook andere mogelijkheden aanwezig te zijn,
zoals een brandveilige lift. Ook is het voor mensen onduidelijk als ze via de centrale entree binnenkomen en
niet via deze voor hen bekende route kunnen vluchten. Ze worden dan in een onbekend gebied gestuurd,
waar ze zich nog moeten oriënteren terwijl ze tegelijkertijd moeten vluchten. Deze vaak onbekende routes
dienen dan ook van een zeer helder lichtplan te zijn voorzien, zodat men op de borden kan vertrouwen om
de weg te vinden.

Ontwerpmodellen

De onderstaande serie ontwerpmodellen heeft tot doel inzicht te verschaffen in de problematiek van de
veiligheid bij ondergrondse structuren. Achtereenvolgend zullen worden besproken:
37. Duidelijke structuur en organisatie betreffende noodsituaties
38. Verticale vluchtroutes
39. Compartimentering
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Duidelijke structuur en organisatie betreffende noodsituaties
Conventionele, bovengrondse principes bij ondergrondse gebouwen

Duidelijke structuur en organisatie betreffende noodsituaties
Onconventionele, ondergrondse principes

Verticale vluchtroutes
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40. Bewegwijzering en verlichting
41. Alarm- en communicatiesystemen
42. Effectieve rookafvoer en luchtstromen
43. Brandvertragende installaties
44. Brandveilige constructies

Duidelijke structuur en organisatie betreffende noodsituaties
Bij een eventuele noodsituatie is het van belang dat mensen snel kunnen overzien waar de
nooduitgangen zijn. Hiervoor is het van belang dat er een simpele structuur wordt aangehouden voor
deze uitgangen, liefst in combinatie met routes die men normaal gesproken ook gebruikt. Is dit niet
mogelijk, zorg dan voor duidelijke aanwijzingen en goede noodverlichting.
In een �normale� noodsituatie zal men een bepaalde route afleggen die qua brandveiligheid zal toenemen
-van kantoor naar gang naar vluchttrappenhuis naar nooduitgang-, rekening houdend met de maximaal
toegestane vluchtweg. Deze route hoeft niet persé direct naar buiten te leiden, als  men maar in een
brandveilige ruimte terecht komt die uiteindelijk naar een buitendeur leidt. Het is wel van belang dat men niet
via een route wordt geleid met maar één uitgang, zeker niet als deze ruimte zich in de keten van
vluchtruimten bevindt. Het is belangrijk altijd te zorgen voor een alternatieve vluchtroute.
Bij ondergrondse gebouwen is het echter nog belangrijker om aandacht aan de vluchtroutes te besteden,
omdat men bij ondergrondse complexen met twee problemen te maken heeft die bij bovengrondse
complexen niet of minder nadrukkelijk aanwezig zijn; lichamelijke en geestelijke beperkingen door de
(ondergrondse) omgeving (1) en een onvermogen om zich goed te oriënteren (2).

- Bij ondergrondse gebouwen tot ongeveer drie verdiepingen is het mogelijk om een zelfde
ontwerptechniek toe te passen als bij bovengrondse gebouwen, hier kunnen in het plan
brandveilige trappenhuizen worden geïntegreerd die op voldoende afstand van elkaar op maaiveld
uitkomen.

- In diepere complexen is het voorgaande systeem vaak moeilijker toe te passen. Hier wordt vaak
gebruik gemaakt van een tussenstap. Tussen de werkruimte en het trappenhuis wordt een
brandveilige gang aangebracht, welke in geval van brand onder druk wordt gezet tegen vuur- en
rookontwikkeling.

- In sommige gevallen is het complex zo diep dat trappen nutteloos worden en de ontsluiting alleen
nog met liften is te regelen. In zo�n geval is het mogelijk om elk compartiment van het complex als
brandveilige ruimte te ontwerpen, zodat mensen van één compartiment kunnen vluchten naar een
ander compartiment. Deze ruimte moet groot genoeg zijn om een dubbele capaciteit aan te
kunnen, totdat reddingswerkers de mensen kunnen bevrijden.

Het belang van een duidelijke routing ligt voor de hand bij ondergrondse ruimten. Omdat men zich
moeilijk kan oriënteren is het van belang dat de route helder en simpel is. De route dient snel begrepen
te kunnen worden, zodat de reactietijd zo kort mogelijk is. Mensen hebben de neiging om in
noodsituaties dezelfde route te nemen als bij hun binnenkomst (Sime, 1985). Het is daarom van belang
om de vluchtroute zoveel mogelijk overeen te laten komen met de normale routes in een gebouw. Maak
hierbij ook gebruik van de aanwezige herkenningspunten, zodat oriëntatie tijdens de vlucht mogelijk blijft.

Verticale vluchtroutes
Bij verticale vluchtroutes is het van belang deze zo te ontwerpen dat ze afgesloten, rookvrij en
geventileerd zijn. Indien mogelijk, zorg voor een open ruimte in het midden van het trappenhuis, zodat er
een oriëntatiemogelijkheid ontstaat, alsmede zicht op wat er allemaal gebeurt. Dit laatste is vooral van
belang voor reddingswerkers. Ze hebben in één oogopslag in de gaten waar hulp nodig is. Bij diepe
complexen waar liften voorzien in een nooduitgang, dient er een ruime brandveilige lobby bij de liften
aanwezig te zijn, liefst met intercomfunctie, zodat men een veilige verblijfplaats heeft totdat de hulptroepen
komen.
Bij het vluchten uit een ondergronds gebouw is er een wezenlijk verschil met een bovengronds gebouw,
namelijk de richting waarin men vlucht: naar boven. Nadeel bij deze vluchtrichting is dat de gemiddelde
mens na ongeveer één minuut omhoog lopen via een trap moe begint te worden. Bij een neergaande
beweging houdt de gemiddelde mens dit zo�n vijf minuten vol. Deze tijd kan iets verlengd worden door
luiere trappen te ontwerpen, of bredere trappen waardoor het gevoel van tijdsdruk iets afneemt. Maar
geen van bovengenoemde oplossingen bieden een acceptabele tijdwinst. De trap zal daarom in veel gevallen
dienst doen als veilige ruimte, waar men kan wachten op reddingswerkers, zeker als men het niet redt tot
aan de uitgang.
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Rookreservoir bij open stijgpunten

Compartimentering

Bewegwijzering en verlichting
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In vele publieke ondergrondse gebouwen doen roltrappen dienst als verticaal ontsluitingsmiddel, om het
afdalen te vergemakkelijken. Zeker als deze verticale beweging zich afspeelt in een grote ruimte met veel
licht, bevordert dit de oriëntatiemogelijkheden. Maar in geval van brand zijn roltrappen niet erg geschikt om
als noodvoorziening te dienen. Roltrappen zijn niet, zoals een trappenhuis, gemakkelijk brandveilig te
maken. Het is moeilijk de roltrap een eigen ventilatiesysteem te geven, of te voorzien van een
overdrukinstallatie of sprinkler, omdat zij vaak in een open ruimte geplaatst is. Daarnaast is het zaak om
rookontwikkeling te verhinderen om zich via de roltrapdoorgangen te verspreiden, door middel van
rookschotten. Dit voorkomt het zogenaamde schoorsteeneffect, waardoor het gebied waar de roltrappen zich
bevinden gevrijwaard blijft van rook. Dit werkt natuurlijk zolang het rookreservoir nog niet vol is.
Een derde verticaal element van transport is de lift, de meest gevaarlijke van de drie
ontsnappingsmogelijkheden. Allereerst is een lift niet groot genoeg om grote getale mensen te vervoeren
naar een veilig gebied. Daarom dient er een brandveilig compartiment aanwezig te zijn voor de liften om
wachtenden op te vangen. Ten tweede is het niet mogelijk om liftschachten onder een overdruk te
brengen, waardoor er een schoorsteen ontstaat. En, misschien wel de belangrijkste van alle redenen,
liften bieden geen uitzicht op de omgeving. Men kan pas zien waar de rook en/of brand is als de deuren
opengaan. Hierdoor kan er letsel opgelopen worden als de brand op een verdieping uitbreekt, waar men de
lift wil verlaten. Naast een veilige lobby is het niet onverstandig om, zeker bij complexen met alleen liften als
vluchtroute, een tweede groep liften te plaatsen die alleen gebruikt wordt in geval van nood. Deze liften
kunnen worden voorzien van een afgesloten voorruimte, met een eigen luchtbehandeling en
communicatiesysteem.

Compartimentering
Volgens het bouwbesluit is de ontwerper verplicht om een groot gebouw te compartimenteren. Dit geldt
zowel voor boven- als ondergrondse gebouwen. Compartimentering houdt simpelweg in, dat
verschillende ruimten van elkaar gescheiden worden door middel van een brandwerende afscheiding,
liefst vergezeld door een eigen ventilatiesysteem. In deze ruimten kan men dan een veilig heenkomen
zoeken als er elders in het gebouw brand uitbreekt. Bij een normaal gebouw gelden
veiligheidstrappenhuizen en vluchttrappenhuizen vaak als compartiment, omdat dit brandveilige ruimten
zijn met tevens een vluchtmogelijkheid.
Compartimentering kan op verschillende manieren geregeld worden. Verdiepingen kunnen onderling als
compartiment werken, zodat er geen vuur- en rookoverslag kan plaatsvinden tussen de verschillende
verdiepingen. In de hoogbouw is dit een veel toegepaste variant, zodat er slechts een aantal
verdiepingen hoeft te worden ontruimd en niet het gehele gebouw. Ook kan er per verdieping een
onderverdeling worden gemaakt, dit geeft uitvalsmogelijkheden per verdieping, bijvoorbeeld de
brandveilige lobbies uit het vorige ontwerpmodel.

Bewegwijzering en verlichting
Het klinkt misschien overbodig, maar zorg voor een heldere en duidelijk aanwezige bewegwijzering,
speciaal bedoeld voor noodgevallen. In geval van nood moet men direct kunnen zien waar de
vluchtwegen zijn, ook als de stroom uitvalt. Het is daarom van belang om niet alleen te zorgen voor een
duidelijke structuur in de bebording, maar ook voor een back-up systeem voor de noodverlichting. Het is
zelfs ten zeerste aan te raden om de noodverlichting te koppelen aan de borden.
Zoals A. J. Quist aan het begin van dit hoofdstuk al opmerkte is het verstandig om de borden voor de
nooduitgang niet zo hoog mogelijk te hangen, zodat iedereen ze goed kan zien, maar juist in een lager
deel van de route. Hierdoor kan er niet een situatie ontstaan dat de borden niet meer zichtbaar zijn door de
rookontwikkeling. Dit probleem geldt natuurlijk niet alleen voor de bewegwijzering, maar ook voor de
noodverlichting. Het is zelfs denkbaar dat er op ooghoogte een soort lichtlijn gecreëerd wordt in geval
van nood. Deze lichtlijn kan de mensen dan begeleiden naar een veilig heenkomen. Een andere goede
mogelijkheid voor noodverlichting is het gebruik van kristallen, zoals zink-sulfide. Deze kristallen
absorberen de energie van het kunstlicht en als deze normale verlichting uitvalt zullen de kristallen hun
opgeslagen energie gaan uitstralen. Hierdoor lichten deze borden of symbolen op. Het dient wel vermeld
te worden dat deze systemen na ongeveer een uur door hun energie heen zijn, maar dit moet
ruimschoots voldoende zijn om een gebouw te evacueren, zeker als er een duidelijk vluchtplan met
bijbehorende route in het gebouw aanwezig is (Krokeide, 1988). Uit onderzoeken blijkt dat dit soort kristal-
noodvoorzieningen net zo goed functioneren als normale noodverlichting (Webber en Hallman, 1988)
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Effectieve rookafvoer en luchtstromen
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Alarm- en communicatiesystemen
Doordat het bij ondergrondse gebouwen niet mogelijk is voor brandbestrijders om te zien waar het vuur zich
bevindt en waar er nog eventueel mensen zitten opgesloten, is het van belang om dit probleem aan te
pakken, zeker met de huidige technieken die voorhanden zijn.
De Life Safety Code (NFPA, 1991) stelt dat een hoogbouwproject voorzien dient te worden van een
(brand-)alarmsysteem met �voice communication�, aangevuld met een telefoonsysteem ten behoeve van
de brandweer. Dit systeem moet een lijn hebben tussen de centrale en elke lift, brandveilige lobby en
verdieping in een veiligheidstrappenhuis. Dit systeem is natuurlijk ook uitermate geschikt voor
ondergrondse gebouwen, omdat draadloze systemen niet altijd werken onder de grond. De
controlekamer kan nog meer informatie verstrekken aan de brandbestrijders als naast het
communicatiesysteem ook een videocircuit wordt aangelegd. Op deze manier kan er snel en adequaat
gereageerd worden op noodgevallen.
Extra veiligheid kan verkregen worden door een gevoelig alarmsysteem, bijvoorbeeld door toepassing
van rookmelders. Deze melders reageren sneller op een noodsituatie dan bijvoorbeeld een
sprinklerinstallatie. Laatstgenoemde geeft pas een signaal af als de eisen al ver boven menselijke
grenzen liggen.
Voor een goed overzicht in noodsituaties is het aan te raden om een controlekamer in het ontwerp op te
nemen, met een eigen stroomvoorziening. Vanuit deze ruimte kan men dan duidelijke aanwijzingen
geven aan de brandbestrijders via de communicatielijnen. Het is ook handig als deze ruimte beschikt
over verschillende indicatoren aangaande waterdruk, noodgeneratoren en brandmelders. Daarnaast kan de
ruimte uitgerust worden met een omroepinstallatie, waarmee men de evacués aanwijzingen kan geven, en
een controle-unit voor de liften, zodat men elke willekeurige lift naar elke willekeurige verdieping in het
gebouw kan sturen ten behoeve van de evacuatie.

Effectieve rookafvoer en luchtstromen
Eén van de meest kritische onderdelen van een veiligheidssysteem is de rookafvoer, omdat rook de oorzaak
is van zo�n 80% van alle brand-gerelateerde sterfgevallen. Het principe van de rookafvoer werkt volgens een
drietal elementen;

(1) normale luchtcirculatie wordt stopgezet om recirculatie van rook te voorkomen
(2) in de ruimte waar de rook zich ontwikkelt, moet de lucht direct naar buiten worden gevoerd
(3) de omliggende zones moeten op overdruk gebracht worden, om rookoverslag tegen te gaan

Ook andere brandveilige gebieden, trappenhuizen en vluchtgangen, moeten om dezelfde reden op druk
gebracht worden, zodat de vluchtroutes ten allen tijde rookvrij blijven. Men moet er echter wel zorg voor
dragen dat het mogelijk is dat de uitgeblazen lucht aangevuld kan worden uit naastgelegen compartimenten,
zodat er geen onderdruk in het getroffen compartiment ontstaat. Dit kan namelijk de zogenaamde �back
draft´ veroorzaken, een explosie die tot stand komt doordat er plotseling een grote hoeveelheid zuurstof in
een zuurstofarme ruimte komt, waar nog wel smeulende delen liggen.

Brandvertragende installaties
Brandvertragende installaties, zoals sprinklerinstallaties, zijn verplicht als er meer dan een bepaald
aantal mensen in een gebouw aanwezig zijn of als de ruimten een bepaalde hoogte hebben (NFPA,
1988). Een groot nadeel van het systeem is dat het nogal laat reageert op noodgevallen. Er moet een
aanzienlijke hoeveelheid rook en hitte zijn, wil het systeem aangaan. Het is daarom aan te raden om dit
systeem te koppelen aan een rookmelder, welke wel zeer adequaat reageert op rookontwikkeling.
Naast water kan er ook geblust worden met halogene hydrocarbonaten (halons), een chemische stof die
niet schadelijk is voor de gezondheid. Dit systeem is goed toe te passen in ruimten met veel
elektronische apparatuur of kostbare manuscripten. Ook koolstof-dioxidesystemen zijn goed in te zetten
in dit soort ruimten, maar dit systeem is wel schadelijk voor de gezondheid en kan pas worden gebruikt
na volledige evacuatie.

Brandveilige constructies
Om een gebouw brandveilig te maken dient men tijdens het ontwerpen en de realisatie rekening te houden
met de toegepaste materialen. Het gebruik van brandgevaarlijke stoffen is uit den boze en daar waar de
constructie blootgesteld wordt aan mogelijk hoge temperaturen zal deze worden behandeld met een
brandvertragende coating of verf. Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen brandbaar materiaal gebruikt mag
worden. Hout en materialen op basis van hout worden door gebruikers zeer gewaardeerd.
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Schets van Les Halles in Parijs
De complexiteit van het ontwerp levert een onduidelijke structuur op
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Nawoord

Uit voorgaande hoofdstukken en ontwerpmodellen is gebleken dat het ontwerpen van ondergrondse
gebouwen een complexe aangelegenheid is. Ondergrondse gebouwen kennen, naast de algemene
problematiek van het bovengronds ontwerpen, ook nog specifieke problemen. Er dient bij het ontwerpproces
extra gelet te worden op de psychologische en fysiologische aspecten van de ondergrondse
belevingswereld. Deze aspecten uiten zich voornamelijk in het afwezig zijn van contact met de buitenwereld
en het gevoel van opgeslotenheid, door het ontbreken van uitzicht en daglicht. Dit zijn dan ook de punten
waar extra aandacht aan besteed dient te worden tijdens het ontwerpproces.
In het ontwerp van een ondergronds gebouw moet de ontwerper vanaf het begin rekening houden met deze
specifieke ondergrondse problemen, zonder natuurlijk de �algemene� ontwerpcriteria uit het oog te verliezen.

Er zal een duidelijke samenhang moeten ontstaan tussen de ligging van de ruimten onderling. Het is
belangrijk om een goede sequentie aan te brengen in de gebouwstructuur, niet alleen voor de veiligheid,
maar zeker ook voor de duidelijkheid van het gebouw.
De basis van een heldere structuur ligt bij de entree. Deze dient de bezoeker op een aangename manier het
gebouw in te leiden. Tijdens deze fase is het aan te raden om de bezoeker alvast een blik te gunnen op het
interne systeem van het gebouw, bijvoorbeeld door de bezoeker naar een grote verkeersruimte te leiden.
Hierdoor krijgt men de kans om zich in een vroeg stadium een beeld te vormen van de structuur van het
gebouw en dit bevordert de oriëntatie. Het is dan ook aan te raden om steeds een virtuele wandeling door het
gebouw te maken, om zich zo een voorstelling te kunnen maken van de gekozen ontwerpoplossingen
aangaande de oriëntatiemogelijkheden.
Dit is uiteraard ook een zeer belangrijk punt bij bovengrondse gebouwen, maar omdat men daar de
beschikking heeft over ramen -uitzicht- kan de oriëntatie op een gemakkelijke manier gerealiseerd worden.
Bij ondergrondse gebouwen moet deze oriëntatie tot stand worden gebracht met behulp van
herkenningspunten, zoals bijvoorbeeld een grote open ruimte of een ruimte met een karakteristieke
uitstraling.

Een tweede zeer belangrijk aandachtspunt is dit gebrek aan uitzicht en daglichttoetreding door het
ontbreken van ramen. Als er geen goede (dag)lichtvoorzieningen zijn, is er al snel sprake van een
onaangename sfeer. Het is dan ook de taak van de ontwerper om in een vroeg stadium al uitspraken te doen
over het lichtgebruik. De ontwerper kan natuurlijk kiezen voor kunstlicht, maar indien het mogelijk is geniet
natuurlijk licht de voorkeur.
Als er een mogelijkheid is om natuurlijk licht in het gebouw te brengen, is het verstandig om te kijken of er
niet direct een uitzicht aan gekoppeld kan worden, zoals via een verzonken tuin of een atrium. Op deze
manier wordt er niet alleen een prettige sfeer gecreëerd, maar wordt er tevens een connectie met de
buitenwereld tot stand gebracht. Met behulp van een uitzicht op de natuurlijke omgeving wordt het negatieve
psychologische effect van ondergrondse ruimten -zie hoofdstuk �Living in a box�- afgezwakt, of zelfs geheel
weggenomen.

Net als bij bovengrondse gebouwen, dient men te voldoen aan bepaalde veiligheidseisen. Het is mogelijk om
deze voorschriften klakkeloos toe te passen, maar de ontwerper dient zich wel te realiseren dat de
vluchtroute anders in elkaar steekt dan bij een bovengronds gebouw. Ook op deze route dient een goede
oriëntatiemogelijkheid aanwezig te zijn. Het geniet zelfs de voorkeur om de hoofdentree te gebruiken als
vluchtweg, omdat deze route een duidelijke structuur heeft en voor de gebruiker vertrouwd is.

Al met al moet een ontwerper van een ondergronds gebouw zich niet alleen houden aan het Bouwbesluit en
alle andere wetten die slaan op het ontwerpen van bovengrondse gebouwen, maar hij moet zich ook kunnen
verplaatsen in de bezoeker of gebruiker van het gebouw. Hij moet als het ware de sfeer kunnen proeven en
een aantrekkelijk en sfeervol ontwerp maken, waardoor het negatieve beeld van ondergrondse ruimten wordt
ontkracht.

Sven Vonk
bk9902622
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Het is verbazend dat er zoveel aandacht is voor ondergronds bouwen in een land dat gedeeltelijk onder de zeespiegel ligt.
(Ir. Sanja Durmisevic, TU Delft)


