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THE FIRST SECRET OF GREAT DESIGN | Tony Fadell
Tony Fadell is een ontwerper, onderne-

nieuwe dingen. Gewenning is fijn om

De taak voor een ontwerper is om die

nieuw kunnen beginnen om tot een ver-

eerste Ipod heeft ontworpen. Tijdens

gewenning kan ook niet goed zijn. Door

te verbeteren. Kleine details moet je niet

komen.

mer, uitvinder en investeerder die de
deze lezing verteld hij over het geheim

van een goed ontwerp. Fadell verteld
dat mensen heel snel wennen aan alle-

daagse dingen omdat hersenen beperkt
zijn aan het leren van nieuwe dingen.

nieuwe dingen te kunnen leren, maar
gewenning kan men de problemen om
zich heen niet meer zien. Mensen zien

het probleem niet en kunnen het dus
ook niet oplossen.

Daarom maken je hersenen van alle-

alledaagse dingen te zien, te voelen en
alleen zien, maar je moet ze ook weten
te verbeteren. Als ontwerper is het niet
slecht om te leren van andere ontwer-

pers. Het is daarom belangrijk om de
wereld te zien zoals zij echt is, niet zoals we denken dat de wereld is. Het is

daagse dingen een gewoonte. Dat pro-

namelijk moeilijker om problemen op te

ces noemt men ook wel gewenning.

lossen die niemand ziet dan problemen
op te lossen die iedereen ziet. Om dit

Een goed voorbeeld van gewenning is

te kunnen dien je hier zelf aan te wer-

het leren autorijden. Als je voor de eer-

ken zodat je tijdens het werken door

ste keer auto gaat rijden zul je letten op

de ogen van een klant kunt kijken en je

alle dingen die je ziet. Je zult kijken naar

ontwerp tot een succes kunt maken.

lijnen, snelheid, borden, mensen en vele
andere dingen. Als je vaker rijdt wen je

Tijdens de lezing geeft Fadell enkele tips

je bijvoorbeeld tijdens het autorijden

is om breder te kijken. Volgens Fadell

er vanzelf aan om auto te rijden en kan

voor een goed ontwerp. Zijn eerste tip

praten met de bijrijders.

De tweede tip is het beter kijken naar
het probleem. Als je eerste plan niet

goed werkt is het beter om weer terug
te gaan naar de tekentafel. Ontwerp
vervolgens iets wat perfect is dat gericht

is op de details die je niet altijd ziet. On-

derscheid of de details belangrijk zijn of
dat ze niet van toepassing zijn. De derde
tip is om jong te denken. Jongere men-

sen zitten vaak nog vol creativiteit en

helpen goed mee aan nieuwe creatieve
ideeën.

Fadell, T. (2015, 3 juni)

zie je bij het oplossen van een probleem

veel stappen die tot het probleem lei-

Als men dit niet zou doen en zou kijken

den en soms veel stappen erna. Soms is

naar elk detail, zou dit erg vermoeiend

het beter als iets niet werkt om enkele

zijn voor de mens. Men is telkens bezig
met hetzelfde detail en leert ook geen

betering van het probleem te kunnen

stappen terug te gaan zodat je breder
Ferriss, T. (2020)

kunt kijken. Je zou ook helemaal op-

5

REVIEW | THE FIRST SECRET OF GREAT DESIGN
Bij de lezing van Tony Fadell ging het

In deze periode waarin wij leven dienen

Als ik denk over mijn eigen toekomst

manier van minimalistisch wonen. Ook

producten die het leven makkelijker

met de grote van de voetafdruk dat

seerd in het ontwerpen van producten

gedacht hebben, er valt altijd iets nieuws

voornamelijk over het ontwerpen van
kunnen maken. Producten waarbij an-

dere mensen niet bij nagedacht hebben
dat ze kunnen bestaan. In elk vakgebied

worden er telkens producten ontwikkeld
die er voor zorgen dat men gemakkelijker kan leven. Ook in de interieur- en

architectuursector waar ik mijn inte-

resses in vind, komen zulke producten
voor. Momenteel zijn dit grotendeels

producten die rekening houden met het

gebruik van een woning zodat dit beter
is voor het milieu.

wij als ontwerpers rekening te houden

elk project of product op deze aarde
achterlaat. Hoe kan elke ontwerper dit
verkleinen, hoe verbeter je het milieu

en hoe weet je zeker dat het project of
product wel een succes is? Om dit te

proberen te achterhalen kan je gebruik
maken van de drie tips die Fadell geeft.

Tijdens het proces is het dus slim om

breder te kijken, beter te kijken en om

jong te denken om zo je project succes-

vol te maken. Dit vergt veel tijd, maar
geeft hopelijk wel een goed resultaat.

als ontwerper ben ik meer geïnteres-

en projecten die het wonen compacter
en gemakkelijker maken dan in produc-

al zijn er veel mensen die hier over nate bedenken.

ten die meehelpen aan een beter mili-

Tijdens mijn vorige opleiding en deze

toekomst na te gaan denken over hoe

ten ontwikkeld. Bij geen enkel van deze

eu. Het lijkt mij erg interessant om in de
men zo compact mogelijk kan gaan le-

ven in een woning, maar vervolgens wel
nog voldoende plaats heeft om mensen
te kunnen ontvangen. Hier zullen veel

verschillende producten voor bedacht
kunnen worden. Het boek ‘Weg ermee’
heeft mij meer laten nadenken over de

opleiding heb ik al verschillende projec-

projecten ben ik gaan nadenken over
problemen die er voor de gebruikers
niet zijn omdat men er aan gewend is.

Het is een lastig onderwerp om tijdens

het ontwerpen over na te denken. Dit
heeft namelijk veel tijd nodig om mij

hierin te kunnen verdiepen. Daarom is

dit een leerpunt voor in de toekomt,
een leerpunt dat mij als ontwerper ster-

ker kan maken ten opzichte van andere
ontwerpers.

Fadell, T. (2015, 3 juni)

2by4-architects. (2014)
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WHY THE BUILDINGS OF THE FUTURE WILL BE SHAPED BY YOU
De lezing van Marc Kushner gaat over

weten dat dit geliefd is bij de mensen.

In 1997 opent het gebouw Guggen-

van fotorealistische visualisaties kun-

dertig jaar heeft ontwikkeld. Volgens

achter komen of het concept werkt. Het

Frank Gehry. Het gebouw werd door de

ren, het leuk vinden of het haten. Door

hoe de architectuur zich de afgelopen

Kushner is de emoties die je voelt de
kracht van architectuur. Wij als mensen

krijgen een emotionele band met een
gebouw. Dit komt omdat mensen ruim

negentig procent van hun leven binnen
leven. Dat betekend dat negentig pro-

cent van ons leven omgeven wordt door

De architecten kunnen er ook pas laat
realiseren van het gebouw duurt name-

lijk vele malen langer dan het bedenken
van het gebouw. In de tijd dat het ge-

bouw gerealiseerd is kan een architect
al honderden andere gebouwen bedacht hebben.

architectuur. Hierdoor krijgen mensen

heim in Bilbao dat ontworpen is door
mensen als een wonder benoemd. In de
stad Bilbao nam het toerisme met ruim

2500 procent toe. Iedereen wilde name-

lijk dit gebouw zien, mensen creëerden
een emotionele reactie op de vormen

van het gebouw. De belangstelling voor

het zien van dit gebouw kwam door
de toenemende mogelijkheden van de

een emotionele connectie met de vor-

technologie. Men zag dit gebouw in de

men waaruit onze gebouwen er uitzien.

Architecten zijn bang om deze traditiotaal andere stijl te gaan bouwen, men

bouw te bouwen in hun stad.

Als architect kun je een gebouw een

Architecten kunnen nu vooraf weten of

chitect is het nog onzeker of dit concept

de gebruikers of omwonende. Hiervoor

verhaal meegeven, maar voor een ar-

het gebouw geaccepteerd word door

werkt. Architecten zijn snel bang en zijn

geneigd om terug te gaan naar de traditionele bouw waar ze zeker van

kunnen ze media gebruiken zoals FaceInnovationlabs. (2017)

er geen verrassingen voor de mensen.

Na de opening zullen mensen zelf foto’s
delen op social media en wordt het ge-

bouw niet langer slechts een bouwwerk,
maar wordt het media.

maakt het niet uit hoe we bouwen, het

het plan om een architectonisch ge-

cepteren.

meenschap. Dus bij de realisatie waren

geaccepteerd werd door men waardoor
Vanaf dat moment had bijna elke stad

vindt het lastig om nieuwe stijlen te ac-

jaar voor realisatie deel uit van de ge-

Sociaal media verandert de relatie tus-

er een toenamen van toerisme kwam.

is gewend aan de traditionele bouw en

deze stap maakt het ontwerp al twee

krant, op internet of op de televisie. De

media zorgde ervoor dat het gebouw

nele vormen te verbreken en in een to-

nen mensen hier commentaar op leve-

book en Instagram. Door het maken

sen ons en gebouwen. Volgens Kushner

maakt uit wat we bouwen. Architecten
weten namelijk al hoe ze milieu vriende-

lijker en gemakkelijker kunnen bouwen.
Het enige wat architecten tegen hield
waren de mensen die het moesten ge-

bruiken. Door social media ruim van te
voren te gebruiken kun je als architect

vooraf al weten of het bouwwerk wordt

geaccepteerd door de mensen, zo ben
jij als architect al een stap voor.
TED. (2015, 10 maart)
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REVIEW | WHY THE BUILDINGS OF THE FUTURE WILL BE SHAPED BY YOU
Deze lezing dateert uit het jaar 2015

gevolgen hebben bij de mensen. Deze

Bij het ontwerpen is het belangrijk om te

gebouw 3D te projecteren op de kavel.

meegeven al vrij normaal is in 2020.

gevolgen hebben voor het bedrijf waar

in zijn omgeving wilt zien. Het gebruik

er daadwerkelijk uit zou komen te zien.

waardoor hetgeen dat Kushner ons wilt
Wij als studenten krijgen het vak visualiseren om fotorealistische beelden te

maken. Deze beelden maak je niet en-

kel voor de klant, maar die maak je ook

voor de mensen die met het gebouw in

contact komen. Architecten publiceren
deze beelden online of plaatsen een bil-

negatieve reacties kunnen ook slechte
je voor werkt. Als ontwerp team is het

dus belangrijk om iemand in het team
te hebben die goed is in het ontwikkelen van fotorealistische beelden.

onderzoeken wat de medemens graag
maken van social media is hierbij een
goede manier. Met de mogelijkheden
die er momenteel al zijn is het in de toekomst misschien wel mogelijk om het

Zo kan men ook al zien hoe het gebouw

Dit zou bijvoorbeeld een product kunnen zijn wat het leven makkelijker kan

maken. Een product dat Tony Fadell
bedoelde in zijn lezing over wat de eer-

ste stap is voor het ontwerpen van een
goed product, zie vorige lezing.

lboard met het beeld bij de bouwkavel

Momenteel leven wij in een techno-

er in de toekomst gebouwd wordt. Voor

lezing is erg interessant om te zien hoe

om zo de medemens te laten zien wat
mij als student is het al vrij normaal om

tijdens het ontwerpen van gebouwen
social media te benutten. Dit doe ik

niet enkel om het project te publiceren,

maar ook om inspiratie op te doen van
medeontwerpers.

De lezing heeft mij wel laten beseffen

dat een zo realistisch mogelijke visua-

lisatie belangrijk is voor het accepteren
van het gebouw in de omgeving. Als de

visualisatie er totaal anders uit ziet dan
het eindresultaat kan dit negatieve

logische wereld die snel verandert. De

architecten de nieuwste technologieën
benutten om tot een ontwerp te komen

dat al door men geaccepteerd wordt
voordat het gebouw gerealiseerd is. In
de toekomst moet ik mij meer verdiepen in de nieuwste mogelijkheden om

mijn projecten zo goed mogelijk te tonen aan het grote publiek. Hier kan ik
de nieuwste technologieën en de social
media goed bij benutten.

Eigen beeldmateriaal
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MAGICAL HOUSES MADE OF BAMBOE
De lezing die gegeven werd door Elora

Bamboe is een wild gras dat binnen drie

materiaal bamboe. Dit klinkt als een

wat bamboe nodig heeft om te groei-

Hardy gaat over het bouwen met het
bamboehuisje dat bewoont wordt door
arme boeren in Azië, maar Hardy ont-

werpt riante bamboevilla’s. Om zulke
villa’s te ontwikkelen in tropische regio’s
werkt Hardy samen met een team vol

met architecten, ontwerpers, ingenieurs

en vaklui die samen de villa ontwerpen
en bouwen.

dagen een meter kan groeien. Het enige

tropische regio’s.

en is regenwater, bronwater en zonlicht.

Hardy wilde de mensen graag tot een

op bergwanden. Doordat het zo snel

overtuigd dat bouwen met bamboe

Het groeit op onvruchtbare grond en

groeit voldoet bamboe na drie jaar
groeien al aan de bouweisen en is het
een uitermate duurzaam product om

mee te bouwen. Met dezelfde treksterkte van staal en de druksterkte van beton

kan een bamboestok wel tot 4000 kilo
dragen. Ook is het bestand tegen aard-

bevingen. Bamboe is hol van binnen en

is zo licht dat het gedragen kan worden
zonder het gebruik van machines.

andere gedachten brengen, ze was
waardevol is. Daarom richtte ze een
team op genaamd ‘Ibuku’ dat in de afgelopen vijf jaar ruim vijftig bouwwer-

heden geen mogelijkheid had om bamboe te bewerken tegen insecten. Dit is
de reden dat het bouwen met bamboe

uit kleine stukjes bamboestokjes. Het

materiaal van de maquette is even sterk
als de bamboestokken die bij het realiseren van het bouwwerk worden gebruikt.

ken een geschikte bamboestok van de

lijk zout dat er voor zorgt dat bamboe

gebruikt kan worden als bouwmateriaal.
Door het te behandelen met dit middel
gaat bamboe een mensenleven mee.

zonder bouwwerk ontwikkelen wat an-

werken zijn er niet meer, omdat men tot

kentafel, maar maken een 3D maquette

delingsmethoden. Borax is een natuur-

team ontwikkelde ze een veilige behan-

ren gebouwd met bamboe. Bamboe

kleine hutjes en bruggen. Deze bouw-

ken. Ze ontwerpen niet 2D aan de te-

De maquette wordt vervolgens stokje

Buiten het ontwikkelen van de behan-

werd toegepast voor het realiseren van

te kunnen bouwen met bamboestok-

ken heeft gerealiseerd. Samen met het

Vroeger werd er ook al gebouwd met
bamboe. Er wordt al tienduizenden ja-

Giles, O. (2019)

niet populair is onder de bevolking in

delingsmethoden wil het team een bijdere mensen inspireert. Het lastige aan

dit bouwmateriaal is dat er ontworpen
moet worden met stokken die buigen,

hol zijn en geen enkele stokken zijn hetzelfde. Het team heeft daarom zijn eigen manier van werken ontwikkeld om

voor stokje uitgemeten. De vaklui zoestapel en beginnen de maquette daad-

werkelijk na te bouwen. De maquette
is dus eigenlijk de blauwdruk van de

woning. Als de maquette nagemaakt is

dan begint het team met de binnenkant.
Hier wordt detail per detail nauwkeurig
ontworpen en uitgevoerd. Rechte vormen komen in de villa’s niet voor, in alle

vormen zitten buigingen. Het is voor het

gehele team een hele puzzel om de woning te realiseren, alles wordt namelijk

gemaakt van het duurzame materiaal
bamboe.

Hardy, E. (2015, 14 april)
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REVIEW | MAGICAL HOUSES MADE OF BAMBOE
De lezing van Elora Hardy laat goed zien

Hardy laat zien dat het belangrijk is

te ontwikkelen met een materiaal uit de

ken met een team vol deskundigen. Als

dat het ook mogelijk is om gebouwen
regio. Men is gewend dat wij de vorm
kunnen bepalen, maar het bamboe be-

paald bij dit ontwerp de vorm. Hardy en
haar team bestellen niet de juiste mate-

rialen bij een fabrikant, ze kiezen juist de
geschikte bamboestok uit de natuur die
bij het ontwerp past.

Omdat ze bouwen met een natuurlijk
product uit hun eigen regio, zorgt dit

om als ontwerper goed samen te werje als ontwerper helemaal alleen zulke projecten moest ontwerpen had je

dit resultaat nooit kunnen behalen. Dit
team werkt nauwkeurig samen om tot

het beste eindresultaat te komen. Ie-

dereen heeft zijn eigen vakkennis, door
goed samen te werken, wordt deze

kennis gecombineerd tot een prachtig
eindresultaat.

ervoor dat het een duurzaam product

De lezing heeft mij laten nadenken over

niet opzoek naar natuurlijke materialen

dat altijd anders qua vorm is. Wij zijn

is. Dus waarom gaan wij als Europeanen
uit de regio om mee te bouwen? Waarschijnlijk doen wij dit niet omdat wij als

Europeanen graag snel en goedkoop
willen bouwen. Daarom kiezen wij eerder voor een product dat minder duur-

zaam is en langer mee gaat dan een
product uit eigen regio dat veel duurder
is, meer tijd kost om te produceren en

minder lang meegaat. Ook speelt het
klimaat ook een grote rol.

hoe men kan ontwerpen met materiaal
snel geneigd om 2D te gaan ontwerpen,

maar je zou ook 3D kunnen ontwerpen.
Met dit 3D-ontwerp kun je vervolgens
2D bouwtekeningen gaan ontwikkelen.
Ook is het belangrijk om samen te werken met een goed team. Iedereen heeft

zijn eigen kwaliteiten die benut kunnen
worden. Als er met deze kwaliteiten samengewerkt wordt komt het team samen tot een sterker ontwerp.

ITZKOWITZ, L. (2017)
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BOEKEN

WEG ERMEE | Dennis Storm
Voor het boek over architectuur heb ik

probleem en op de architectuur. Omdat

Momenteel groeit het aantal personen

pen denk ik zelf nooit over het aantal

van Dennis Storm. Het boek gaat over

ook minder plek nodig om deze spullen

ontstaat. Dit is de reden dat er steeds

zorg er altijd voor dat er voldoende

zelf gekozen voor het boek ‘Weg ermee’
de schoonheid van minimalisme. In het

boek beschrijft schrijver Dennis Storm

wat minimalisme precies inhoudt. Daar-

naast geeft hij aan wat men zelf kan

doen om ook mee te helpen aan het
klimaatprobleem en wat voor invloed

heeft dit tot de architectuur. In eerste
instantie dacht ik dat dit boek voor-

men minder spullen heeft, hebben ze

op te bergen. Als deze ruimte overbo-

dig is, hoeft deze ruimte niet voorzien te
worden tijdens het ontwerpen van een

nieuwe woning. Ook de aantal vierkante
meters die er niet komen bespaart een

hele hoop materiaal die slecht zijn voor
het milieu.

namelijk over de architectuurstijl mini-

op de wereld waardoor er ruimtegebrek
meer hoge gebouwen komen die ook

diep de grond in gaan. Men gaat in de

Het boek heeft mij veel bijgebracht. Het

nog altijd ruim kan leven. Dennis Storm

simpelste dingen, maar die wel veel in-

er meer oppervlaktes ontstaan en men

is hier dus absoluut geen voorstander
van. Volgens hem is er een makkelijkere en milieuvriendelijkere oplossing

Men moet volgens hem namelijk kleiner

zijn. Mensen kunnen ook minimalistisch

gaan wonen. Als ik tijdens het ontwer-

leven zodat dit invloed heeft op het kli-

pen er voor zorg dat een woning effi-

maat en het besparen van geld.

ciënter wordt ingedeeld scheelt dit een
hoop vierkante meters en materiaal.

De schrijver spreekt niet alleen over het

minimalisme in de architectuur maar

Volgens Dennis Storm moet men hun

lijks leven, een onderwerp waar ik zelf

prullenbak in, maar doneren aan goe-

ook over het minimalisme in het dage-

overbodige spullen weg doen. Niet de

nooit over heb nagedacht. Als mensen

de doelen die er iets goeds mee doen.

minder spullen in bezit hebben heeft dit

Hiermee help je andere mensen en zorg

een positief invloed op het klimaat-

bergruimte in mijn ontwerp aanwezig is.

lucht en in de grond bouwen waardoor

om dit probleem op te kunnen lossen.

malisme ging, maar dit bleek anders te

spullen dat mensen in huis hebben, ik

heeft mij laten denken over de kleinste

vloed hebben op onze manier van le-

ven. Het boek had ook een minpunt,
ik had namelijk verwacht dat het boek
meer over de architectuurstijl minima-

lisme zou gaan. Maar het boek ging
meer over het leven op een minimalistische manier. Maar het boek heeft mij

anders laten denken over de aanpak te-

gen klimaatveranderingen, waar ik in de
toekomst tijdens het ontwerpen zeker
rekening mee ga houden.

Storm, D. (2018)

je er zelf voor dat je minder plaats nodig
Storm, D. (2018)

hebt voor onnodige dingen. Hier heb ik
zelf nooit bij nagedacht. Bij het ontwer-
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ZO HAAL JE MEER UIT JE BREIN | Theo Compernolle
Het boek ‘Zo haal je meer uit je brein’

kunnen verwerken. Dit zorgt er vervol-

Het brein functioneert beter als men

blokken waar je je bezig houdt met je

die in het boek mee wilt geven dat wij

een werkzaamheid als de persoon niet

kost voor het brein erg voor energie

op huishoudelijke taken of een blok

is geschreven door een neuropsychiater

als mens meer kunnen doen met onze
hersenen. Aangezien men niet altijd

weet hoe ons brein werkt weten we er
ook niet mee om te gaan. Volgens de
schrijver Theo Compernolle kunnen wij

ons leven veel makkelijker maken met
de moderne technologie, maar omdat
we er fout mee omgaan, heeft men

meer kans op stress en is men minder

productief. Het boek wat je gemakkelijk
binnen een dag uit kunt lezen geeft je

tips over hoe je efficiënter, creatiever en

gens voor dat men langer bezig is met

wordt afgeleid door de ICT of door andere verstoringen. Ook verwijst Compernolle ernaar dat er meer domme

fouten gemaakt zullen worden als men
niet enkel geconcentreerd bezig is met
zijn werk.

voldoende nachtrust heeft gehad. Het
om te functioneren. Het kost nog meer
energie als het brein telkens bezig is

met verschillende dingen. Daarom is

het belangrijk om je telkens te focussen
op een gerichte opdracht. Als je klaar
bent met die opdracht, dan pas ga je er-

noemd. Dit gebeurt tijdens het werken,
auto rijden, maar ook bij andere bezigheden. Het enige probleem is dat je hersenen enkel een ding tegelijkertijd

je de volgende dag of blok weer alle
ontvangen mails.

je veel herkenbare verhalen waar je in je

de eerste opdracht kost behoorlijk veel
energie en tijd.

om handiger om jezelf af te sluiten van

dingen tegelijk, ook wel multitasken ge-

leid worden door je mail en beantwoord

om vervolgens weer terug te keren naar

springen van opdracht naar opdracht

Volgens Compernolle ligt het grootste

Mensen zijn vaak bezig met meerdere

Zo kun je de rest van de dag niet afge-

Het boek is een echte aanrader voor alle

De twee grootste veroorzakers van ruis

(informatie en communicatietechniek).

waar je al je mails gaat beantwoorden.

gens anders aan beginnen. Telkens over

stressvrij kunt werken.

probleem hoe men omgaat met de ICT

project, een blok waar je je volledig richt

is ICT en een open kantoor. Het is daarde buitenwereld. Werk zo min mogelijk
in een open ruimte waar collega’s je

kunnen storen. Ook is het belangrijk dat
je niet telkens je mail gaat checken. Volgens Compernolle is het slim om blok-

ken te gaan werken. In elk blok ben je
bewust bezig met een bepaalde activiteit. De blokken kun je verdelen in

jongeren op de wereld. In het boek lees
eigen leven ook soms tegenaan loopt.

Tijdens het werken aan school merk

ik wel dat ik nu let op de adviezen die
Compernolle graag aan de lezer mee

wilde geven. Zo leg ik nu bewust mijn
mobiel aan de kant en spreek ik bepaalde tijden af om te videobellen met an-

dere studenten. Zo kan ik mij voor de
volle 100% inzetten voor mijn project.

Compernolle, T. (2018)

Theo Compernolle. (2018)
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BEZOEK MUSEUM

MUSEUM VOORLINDEN | Wassenaar
Museum Voorlinden stond al sinds ik

glaspartijen. Bij binnenkomst was al di-

Ondanks dat het een grauwe ochtend

licht op waardoor licht via het transpa-

op mijn ‘to do list’. Door de vele goede

laatste puntjes perfect was afgewerkt.

licht van buiten. Hoe dit kon was voor

In het dak is indirect led-licht verwerkt

afstudeerde op mijn middelbare school

verhalen die andere mensen vertelde

over dit museum werd mijn nieuwsgierigheid om dit museum te bezoeken

groter. Helaas heeft het ruim 5 jaar geduurd vooraleer ik dit museum daad-

werkelijk bezocht. Aangezien we in de
lesvrijeweek de mogelijkheid kregen om
museum Voorlinden te bezoeken, liet ik

rect duidelijk dat het museum tot de

Vanuit alle kanten kwam er daglicht het
gebouw binnen waardoor ook het na-

tuurlijk landschap door de glaspartijen
duidelijk zichtbaar was. In alle kunstza-

len kwam er ook licht van bovenuit, dit
zorgde ervoor dat de kunst met daglicht
werd belicht.

was kregen de kunstzalen voldoende
mij nog een raadsel, daarom vroeg ik

aan de gids waardoor dit kwam. Het
antwoord van de gids bracht mij aan het

denken, want boven het museum is er
een constructie voorzien waar afgesneden buisjes aan gemonteerd zijn. Deze

afgesneden buisjes vangen een bepaald

rante dak de kunst in de zalen verlicht.

waardoor er op minder zonnige dagen
de kunstzalen extra worden bijgelicht.

Het led-licht wordt automatisch bestuurd waardoor het museum altijd de-

zelfde kwaliteit licht kan behouden. Het
licht wordt gefilterd zodat het de kunst
in de zalen niet kan beschadigen.

deze kans niet schieten. Op 18 november bezocht ik samen met nog enkele

andere studenten het museum dat bekend staat om zijn moderne en hedendaagse kunst.

Op een koude, grauwe en regenachtige
ochtend bezochten wij museum Voorlinden. Het weer zorgde voor een depri-

merende sfeer. Deze sfeer veranderde
doordat ik het museum in de verte zag

liggen midden in een landschapspark.
Een langwerpig modern gebouw dat
opgetrokken is uit wanden van natuursteen en is voorzien van veel

15

Museum Voorlinden heeft mij anders
over ontwerpen laten denken. Dit museum laat ook zien wat er allemaal mo-

gelijk is op het technologische gebied

van architectuur. De manier hoe hier
de kunstzalen worden verlicht heeft mij

stil laten staan bij de mogelijkheden tot
technologie in een gebouw. Ook kwam
er voldoende licht binnen via de raampartijen die zich bevinden aan de zuidoost gevel van het museum. Met het

uitzicht over het landschap vanuit deze
raampartijen kun je in dit museum niet

alleen genieten van de kunst, maar ook
van de natuur. Bij een pauze kan je even

tot rust komen op de banken om vervolgens het idee te hebben dat je mid-

den in de natuur zit. Het museum heeft
mijn verwachtingen ruim overtroffen en
is zeker een aanrader voor elke student
van TA.

Museum Voorlinden. (2019, 27 november)
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BESPREEK EEN WONING

FALLINGWATER | Frank Loyd Wright
In de jaren dat ik studeerde aan het Sint

Opmerkelijk in Wrights zijn ontwerpen

Frank Loyd Wright. Frank Loyd Wright

gen voor een rustig effect. Deze lange

Lucas heb ik mij laten inspireren door
is een van de bekendste architecten van

de wereld. Een van zijn meesterwerken
is de privéwoning Fallingwater die hij in

1935 heeft ontworpen. In zijn ontwerp
voor deze woning wilde hij graag zijn
liefde voor de natuur toonbaar maken.

Elk ontwerp dat Wright ontwierp moest
een zijn met de natuur. Fallingwater is

een met de natuur geworden omdat het

boven op een waterval is ontworpen en
daardoor opgaat in de natuurlijke om-

geving. Zelf heb ik ook een voorliefde
voor de natuur. Deze voorliefde wil ik

graag terug laten komen in mijn passie
voor architectuur. Dit is de reden dat ik

een grote liefhebber ben van de ont-

werpen van Frank Loyd Wright, maar
vooral op zijn ontwerp Fallingwater.
Falling water. (2019, 19 september)

zijn de lange horizontale lijnen die zorhorizontale lijnen laat Wright terug komen in het ontwerp van Fallingwater. De

strakke uitgelijnde vlakken lopen kruisend horizontaal over elkaar heen. Om-

dat elke etage een andere oppervlaktes
heeft zorgt dit ervoor dat elke etage

een ander grondplan krijgt. Dit zorgt er
voor dat de onderste etage boven het
water hangt en de waterval bij het huis

betrokken wordt. Door het gebruik van
natuursteen uit de omgeving wordt de
woning in de natuur opgenomen. Elke

verdiepingsvloer lijkt te zweven, dit
komt omdat er tussen elke verdiepingsvloer een partij glas is voorzien. Hier-

door heeft men aan de binnenkant van

de woning ruim voldoende zicht over
de natuurlijke omgeving.

Fallingwater. (2020)
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Op internet heb ik via sites verschillen-

Zoals aangegeven ben ik zelf ook een

van Fallingwater. Het ene verhaal is iets

werper wil ik graag woningen ontwer-

de verhalen gelezen over het bouwen
spannender dan het ander. In alle ver-

halen wordt wel verteld dat Wright nog
niet voldoende kennis had over bouwen
met gewapend beton, dit was destijds

namelijk vrij nieuw. Om de structuur

te versterken heeft de ingenieur van
Wright twee metalen platen toege-

voegd. Dit heeft er voor gezorgd dat het
huis zo stevig is dat het zelfs een tornado heeft overleefd.

De materialen die gebruikt zijn voor de

woningen komen allemaal uit de streek.

Zo komen de stenen die nodig waren
voor de muur uit een steengroeve die

in het jaar dat ze aan het bouwen waren
heropend werd. De bouwplek was na-

melijk niet gemakkelijk te bereiken want

liefhebber van de natuur. Later als ontpen die midden in de natuur opgaan in

het landschap. Fallingwater is hier een
perfect voorbeeld van, dit komt voornamelijk door de locatie waar het huis

op gebouwd is. Het prachtige aan deze
woning is dat je aan de binnenkant altijd zicht hebt over het natuurlijke land-

schap waarin de woning zich bevindt.

Zelf kan ik al inbeelden hoe rustgevend
het is om in deze woning te wonen. Zet

een raam open, sluit even je ogen om

vervolgens tot rust te komen met het
geluid van de waterval op de achtergrond. In te toekomst wil ik graag een

bezoek brengen aan het Fallingwater
house .

het perceel lag namelijk midden in de
bossen. Hoe ze alles precies hebben vervoerd is niet helemaal duidelijk. In totaal

heeft het project $155.000 gekost terwijl
de geraamde kosten $35.000 was.

de Mars, R. (2019, 5 juni)

de Boer, R. (2018, 23 januari)

Fallingwater. (2020)
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BOUWBEURS

INNOVATIEF EN DUURZAAM MATERIAAL | KURKFABRIEK VAN ACERMAET
Kurkfabriek van avermaet is een bedrijf

Deze kurkproducten zijn 100% na-

Kurkfabriek van avermaet heeft ook een

dat de kurkplaten kunnen hervermalen

tenmuren, vloeren, zoldervloeren, valse

de akoestische waarden. Geluid wordt

uit kokos vezels die afkomstig zijn van

weer te gaan isoleren. Zowel de plaat

in Lokeren dat van kurk isolatie voor bui-

wanden en daken maakt. Kurk is een
100% natuurlijk product dat in Zuid-Eu-

ropa en Noord-Afrika wordt gewonnen.
Kurk is de schors van kurkbomen en om

de 10 jaar weer ontschorst kan worden.
De oogst wordt vermalen en verhit met
stoom, hierdoor blijven de geëxpan-

deerde korrels aan elkaar kleven. Nadat
de blokken zijn afgekoeld kunnen ze in
de juiste diktes gezaagd worden.

tuurlijk en zorgen ook voor een goe-

vertraagd in het kurk, zodat geluiden

worden afgezwakt. Trillingen worden
ook gedempt door het grote absorptie-

vermogen. Naast de goede akoestische
waarden isoleert kurk ook erg goed.

Met een isolatiewaarde van 0,040 heeft
kurk een middelhoge tot hoge isolatie-

waarde. Hoe lager de densiteit van het
materiaal, hoe beter het isoleert.

kurk-kokosisolatie. Dit product bestaat

de bolster van een kokosnoot waardoor
dit ook een 100% natuurlijk product is.
Kokosvezels worden voornamelijk gebruikt voor akoestische isolatie en worden vaak gecombineerd met geëxpan-

deerde kurkplaten. Dit zorgt ervoor dat
de kwaliteit van geluidsisolatie geopti-

maliseerd wordt. Van avermaet levert
platen waar een plaat van geëxpandeer-

worden tot granulaat om vervolgens
als het granulaat blijft bruikbaar als iso-

latiemateriaal. Het product veranderd
namelijk niet naarmate het ouder wordt.
Het materiaal bevat ook geen additieven gezien de hars fungeert als lijm of

kleefstof. Een product wat na jaren ge-

bruik weer hergebruikt kan worden, een
mooi natuurlijk isolatieproduct.

de kurk en een plaat van kokosisolatie
aan elkaar verlijmd zijn. Deze platen zijn

van toepassing voor een binnen spouw,
valse wand of een ondervloer.

Tijdens de Batibouwbeurs heb ik contact gehad met een vertegenwoordiger van Kurkfabriek van avermaet. Hij

heeft mij meer weten te vertellen over

Kurkfabriek van Avermaet. (2020, 1 januari)

Kurkfabriek van Avermaet. (2020)

het product. Helaas was ik vergeten te
vragen wat er na gebruik met dit pro-

duct gebeurt met product. Daarom heb

ik het bedrijf nog een mailtje gestuurd.
Via de mail ben ik er achter gekomen
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TECHNOLOGIE INZAKE BOUWEN | AQUA RECUP
Aqua Recup is een bedrijf dat een re-

Met dit product gaat men terug naar

seerd en kan het door uv-licht bacteri-

kalkaanslag zullen krijgen. Daarnaast is

dat hemelwater hergebruikt voor huis-

waterleidingen die er voor zorgde dat

halen. Hierdoor is het mogelijk om het

voor je waterfactuur, deze wordt na-

genwaterrecuperatie heeft ontwikkeld
houdelijke toepassingen. Hiermee bespaart men niet alleen op hun waterrekening maar helpt men ook mee aan het

verbeteren van het milieu. Het regenwa-

terrecuperatie vangt het hemelwater op

om het vervolgens te gebruiken voor de
toilet, de wasmachine, de douche, de
tuin en om er mee te poetsen.

vroeger. Er waren vroeger namelijk geen

men zich kon voorzien van water. Men
sloeg het hemelwater op en gebruik-

te dit voor hun behoeftes. Het verschil

ën en micro-organismen uit het water
hemelwater voor veel meer dingen te
gebruiken.

met vroeger en nu is dat Aqua Recup

Er zijn meerdere voordelen van regen-

filter zorgt ervoor dat grof vuil, fijn vuil

ken van hemelwater erg milieuvrien-

het hemelwater voor gebruik filtert. De
en chemicaliën worden verwijdert. Ook
worden geuren en kleuren geneutrali-

waterrecuperatie. Zo is het hergebruidelijk, maar hemelwater is ook kalkvrij
waardoor toestellen en leidingen geen

het hergebruik van hemelwater goed
melijk minder omdat men minder lei-

dingwater hoeft te gebruiken. Wel zijn

er enkele nadelen aan verbonden, want
de kosten om een regenwaterrecuperatiesysteem aan te schaffen is erg prijzig.

Het gefilterde regenwater gebruiken als
drinkwater is ook niet mogelijk.

Het toepassen van dit systeem is voornamelijk handig als men thuis is voor-

zien van een ruim dakoppervlakte waar
het water wordt opgevangen. Ook moet
men een ruime tuin hebben waar een

reservoir geplaatst kan worden. Daarnaast is het product ook goed toepas-

baar bij bedrijven die veel met water
werken.

Aqua Recup. (2019, 4 oktober)
Regenwaterecuperatie Aqua
(2019)

Recup.
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BEZOEK EEN WERF

WERFBEZOEK | BORGERSTEIN
Op dinsdag 18 februari bezochten wij

vervolgens vervoerd naar de bouw-lo-

Om dit project goed te laten verlopen

Op de rechterfoto van de volgende pa-

Borgerstein die momenteel bezig zijn

teerd. Het voordeel van het werken met

aanwezig op de bouw. Zij tekenen alle

Het balkon wat aan de buitenzijde komt

tijdens project atelier de bouwwerf van
met het ontwikkelen van een nieuwbouwproject. Met dit project willen ze

graag hun afdeling gehandicaptenzorg
en de afdeling ouderenzorg vernieuwen.

Er wordt een gebouw gerealiseerd waar
zorg verleend kan worden aan ruim 70
personen met een beperking die nood

hebben aan gespecialiseerde zorg. Ook

catie en daar op de juiste plaats gemonprefab-elementen is dat men hiermee

de bouwtijd kan versnellen. Wel heb je

meer tijd nodig bij de voorbereidfase.
Alles moet namelijk precies uitgetekend

worden, want bij het ontstaan van een

fout heeft dit grote gevolgen tijdens de
bouw.

komt er een dagcentrum voor ruim 230

Bij Borgerstein werken ze met prefab

tenzorg. Wij als studenten toegepaste

betonnen elementen zijn verkrijgbaar

cliënten voor de afdeling gehandicaparchitectuur hebben hier een bezoek
mogen brengen. Borgerstein. (2020, 1
januari)

De voornaamste reden dat wij Borgerstein gingen bezoeken heeft te maken

met de manier waarop ze bouwen. Het
aannemersbedrijf Van Hout bouwt het
project namelijk met prefab elementen.

Dit betekend dat de gevels en wanden
vooraf geprefabriceerd worden in een
fabriek. De prefab-elementen worden

elementen gemaakt uit beton. Deze
in dragende gevelelementen en elementen die bevestigd worden aan de

draagstructuur. Omdat dit project erg

groot is en uit verschillende gebouwen
bestaat, worden beide mogelijkheden

zijn er ook verschillende BIM-modelleurs
gebouwen precies zoals het uitgevoerd
dient te worden. Zo tekenen ze alle lei-

dingen precies in het BIM-model om

eventuele fouten er uit te kunnen halen.
De BIM-modelleurs weten op deze ma-

nier ook precies waar een opening dient
te komen voor bijvoorbeeld een ver-

luchtingskanaal. Op de linkerfoto van

de volgende pagina zie je een prefab
betongevelelement waar ze tijdens het

prefabriceren van de muur al rekening
hebben gehouden met de doorvoer
van het luchtkanaal. Men dient tijdens

het plaatsen van de verluchtingskanalen
enkel nog de piepschuim weg te halen.

gina zie je een koudebrugonderbreking.
te hangen dient ondersteund te worden.
De ondersteuning mag geen koudebrug
vormen. Daarom maken ze hier gebruik
van een koudebrugonderbreking om

eventuele warmte verlies te voorkomen.

Dit principe hebben wij vorige periode
ook toegepast bij ons zorgcomplex. Tij-

dens het ontwerpen van het detail was

het moeilijk om ons dit voor te stellen.

Nu dat wij dit in werkelijkheid hebben
kunnen waarnemen weten we ook hoe
het precies in elkaar zit.
Westo. (z.d.)

toegepast. Elementen die enkel tegen

de draagstructuur bevestigd worden,
zijn vele malen lichter zijn dan dragende elementen. Dit komt omdat de dragende elementen steviger dienen te zijn

voor het dragen van het gewicht wat er
op komt te liggen.
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LEERDOELEN

LEERRESULTATENBAROMETER
In de nieuwe leerbarometer stond de
docent nog altijd aangegeven in de
kolommen. Deze kon ik helaas niet

verwijderen want dan kreeg ik een erOLR 1:
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OLR 4:

OLR 3:

ror. Daarom heb ik het resultaat van de

OLR 5:

Visualiseren met juiste technieken i.f.v. de bouwpartners

Nauwgezet detailleren i.f.v. uitvoering

medestudent nogmaals ingevuld bij de

Functioneel organiseren, van bouwopgave tot definitief ontwerp

kolom van de leraar. Hierdoor kloppen
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hoog scoor. Het valt mij op dat ik voor

Gegevens structureren
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dit een punt waar ik mij in de toekomst
meer mee bezig moet houden. Duurzaamheid wordt namelijk steeds belangrijker in de toekomst van bouwen.

OLR 3, nauwgezet detailleren i.f.v. uit-

73%

voering, heeft ook laag gescoord. Dit

komt omdat ik geen plezier heb ik het
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Participatief samenwerken via
overleg

Duurzaamheid integreren

Professionele houding

Innovaties comfortbeheer
integreren

Adviseren

Normeringen toepassen
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20% 40% 60% 80% 100%

0%

20%

40%

60%

80% 100%

Persoonsvorming

Zelfkritisch zijn

Respect voor architecturale
waarde

Reflecteren

Respect voor culture en
materiële verschillen

Verbetert zichzelf
0%

20%

40%

60%

80% 100%

tekenen van details. Ik ben een persoon
die liever bezig met het ontwerpen en
bedenken van concepten. In de toe0%
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komst wil ik absoluut geen technisch te-

kenaar worden. Dit is de rede dat ik laag
gescoord heb op OLR 3.
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