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REFERENTIES
Bruggen

CONCEPT
Windkracht

1

Catching the wind

Ventilatie

Eerste fase:

Klimaatbeheersing

De opdracht is het ontwerpen van een innovatieve en
duurzame gevel. Toepassen van duurzame energiebronnen en beweging in de gevel is geprefereed.

Beweging

Verwarmen/
koelen Lucht

Eerste concept is op basis van strandbeesten en de wind
door het gebouw laten om het gebouw te koelen.
Concept-idee:
- Windkracht voor beweging en ventilatie
- Beweging voor energie en esthetica
- Energie voor verwarming en zonwering

Zonwering

Energie

Installaties

Functies combineren
Windkracht – Ventilatie – Energieopwekking – Verwarming
Beweging – Zonwering – Klimaatbeheersing - Esthetisch

CONCEPT 1

1.
2.

Catching the wind
Wind op de gevel
1. Rechte gevel
2. Rechte gevel met openingen
3. Gekromde gevel met openingen
4. Gevelopening

3.

Windkracht omzetten in beweging
- Concept Strandbeesten
- Zuiger, krukas, dynamo

4.

CONCEPT 1
Catching the wind
Concepten
1. Rechte gevel met windopeningen
2. Gekromde gevel met windopeningen
3. Gekromde gevel met strandbeest-principe

1.

2.

3.

Wind voor verwarming
- via co
onvectie-u
unit
convectie-unit

CONCEPT

1

Catching the wind
Concept-uitwerking
- Horizontalde doorsnede
- Verticale doorsnede

CONCEPT

1

Catching the wind

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Renders
1. Krukas en transparantdoek
2.Vooraanzicht van de gevel
3. Detail van de luchtinlaat
4. Model van principe
5. Luchtinlaat, open of dicht
6. Gebouwdoorsnede, luchtdoorlaat

Energetisch

CONCEPT

2

Breathing facade

Windkracht
Tweede fase:

Nieuwe groepssamenstelling, dus een nieuwe kijk op het
concept. Gekozen om een gedeeltelijke samenvoeging van
beide concepten.
Gekozen om een ademende gevel te creëren, met
membranen die de luchtinlaten en door het gebouw heen
blazen om het gebouw te koelen.

Opslag / buffer

Vele concepten ontwikkeld met verschillende principes
om de lucht op te slaan en door het gebouw te blazen.
Uiteindelijk ontwerp is een hexagonconstructie met
membranen daartussen gespannen, die gevuld en geleegd
kunnen worden met lucht.

Koelen/verwarmen
Ventilatie
Klimaatbeheersing

Concept-idee:
•
Windkracht gebruiken als energiebesparing
•
Windkracht voor ventilatie
•
Luchtstroom voor Koeling/verwarming
•
Windkracht voor beweging
•
Esthetisch aantrekkelijk
•
Een gevel om op te projecteren

1.

CONCEPT 2
Breathing Facade
Schetsen 1e concept
1. Gevelconstructie met membranen
2. Energetisch principe, vangen van de wind
3. Lucht gebruiken om te koelen
4. Koelen van lucht door water in membranen
5. Luchtafvoer naar constructie

4.

2.

5.
3.

CONCEPT 2
Breathing Facade

1.

Schetsen 1e concept
1. Leegtrekken van membraan met katrol
2. Principe van de luchtpomp
3. Inlaat- en afzuigingprincipe
4. Leeg membraan
5. Gevuld membraan

2.

3.

4.

5.

CONCEPT 2
Breathing Facade
Uitwerking Ademende Membranen
Constructie
Membranen
Filmpje membranen gevuld en leeg

CONCEPT

2

Breathing facade
Concept Hoberman-Sphere
Op basis van het principe van membranen die worden gevuld en
leeggeblazen zijn we op zoek gegaan naar een methode om dit te
realiseren.
Een grote mogelijkheid zagen wij in eerste instantie in de toepassing van de
hoberman sphere, die met zeer weinig kracht een grote en kleine bol kan
vormen en zo het membraan kan vullen en legen.
Deze constructie was echter te ingewikkeld om uitgevoerd te worden.

CONCEPT

2

Breathing facade
Voordelen Breathing facade
•
Onafhankelijk van windrichting
•
Onafhankelijk van onder- en bovendruk
•
Vloerkoeling d.m.v. wind toepasbaar
•
Nachtventilatie in zomer
•
Energiebesparing t.a.v. koeling/verwarming
•
Bewegende element in gevel / steeds veranderende gevel
•
Projectie op gevel optie (groter en kleiner wordende pixels)
•
Concept toepasbaar ook voor renovaties
(computervloerkoeling)
•
Aantrekkelijk

Drie Posters als eindresultaat
•
Poster 1: Schaduwwerking, Constructie en Details
•
Poster 2: Doorsnede, Aanzicht, Details, Energetisch en Ventilatie
•
Poster 3: Referenties en renders

CONCEPT 3
Tensegrity Facade
Concept Ontwikkeling
Na de bijeenkomst en beoordeling is er besloten om het concept van de
Breathing Facade te laten vallen. Bij de herindeling ben ik ingedeeld bij het
concept van de Tensegrity Facade.
Het concept van de Tensegrity Facade had een goed achterliggend idee,
maar de uitvoering en uitwerking waren onvoldoende.
Het concept van een tensegrity werd gebruikt en daarbij werden de
trekelementen, de elastiekjes in het voorbeeld vervangen door
membranen.
Dit had geleid tot een concept waarbij er enkele torens werden geplaatst
en er in een 6 staven model enkele kabels en drukstangen werden
vervangen door membranen. Hierin was duidelijk verbetering nodig en was
het noodzakelijk om er een meer gesloten gevel van te maken.

CONCEPT

3

Tensegrity facade
Concept ontwikkeling
Na het samenvoegen van de groepen zijn we het concept gaan
verbeteren. Ten eerste zijn we ons gaan richten op het gebruik van
dubbel gekromde glasplaten in een 4 staven model, hiervan heb ik ook
enkele modellen gemaakt.
Hiervoor heb ik diverse varianten opgesteld. Tevens hebben we
geprobeerd enkele varianten met het 3 staven model te maken.
Gericht werd er op varianten met glasplaten aan de
voor en achterzijde, waardoor er een gelaagdheid
ontstaat. De eerste variant waarop wij een
grasshopper model zijn gaan ontwikkelen was een
3 staven model met, om en om een glasplaat voor
en een glasplaat achter.

Het eerste ontwerp, dat we zijn gaan uitwerken, het 4 staven model met aan voor en achterzijde
glasplaten

CONCEPT 3
Tensegrity Facade
Concept Ontwikkeling
Dit model zijn we verder gaan uitwerken en hiervoor heb ik het model in
3d getekend. De renders van het eerste model worden weergegeven.
De toepassing van de gevel was in deze fase ook bepaald, namelijk als
voorzet gevel voor parkeergarage en galleryflats. Hierop zijn de renders
gebaseerd. Hiervoor heb ik de presentatie gemaakt zodat het een duidelijk
beeld geeft van het ontwerp.
Tevens zijn de eerste modellen van het concept gemaakt, die we voor de
presentatie aan de Haagse studenten hebben kunnen gebruiken.

CONCEPT

3

Tensegrity facade
Concept ontwikkeling
Door het maken van proefmodellen en het uitwerken van het model in
Rhinoceros en grasshopper zijn we tot de conclusie gekomen dat bij
het 3 staven model de glasplaten voor en achter in dezelfde horizontale
lijn lopen en dus evenwijdig zijn aan elkaar. Dit was in het vier staven
model echter niet het geval.
De keuze is vervolgens gemaakt om met het 3 staven model verder te
gaan.

CONCEPT 3
Tensegrity Facade
Concept Ontwikkeling
Vanuit deze rhinoceros en grasshopper modellen hebben wij vervolgens dimensies kunnen bepalen van een tensegrity toren. Deze
afmetingen hebben we gebruikt om verschillende modellen te bouwen. Het eerste model, het 4 staven model, voldeed niet aan de
verwachtingen en was niet stijf. De volgende twee torens waren aanzienlijk beter, maar gaven nog steeds niet het gewenste resultaat.
Nadat we zijn overgestapt op een 3 staven model en hiervan een model hadden gerealiseerd bleek dat deze toren stijver en
eenvoudiger te realiseren was.

CONCEPT

3

Tensegrity facade
Werktekeningen
De noodzaak om werktekeningen te realiseren werd steeds groter en dus ben ik eerst begonnen met de achtergevel in 3d-uit te tekenen en
deze te vertalen naar werktekeningen voor de productie. De staalleverancier heeft deze tekeningen ontvangen en na kort overleg konden deze
direct in productie worden genomen. Daarna zijn de werktekeningen gemaakt van de tensegrity die allen zijn te zien op de volgende pagina’s.
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CONCEPT 3
Tensegrity Facade
Bestellijsten
Vervolgens zijn er bestellijsten opgesteld voor de achterconstructie en
tensegrity facade. Deze zijn te zien in deze tabellen.

CONCEPT

3

Tensegrity facade
Renders
Vervolgens heb ik de uitwerking van de gevel in een 3d model
uitgewerkt. De eerste renders zijn hieronder weergegeven.

34

CONCEPT 3
Tensegrity Facade
Renders
De uiteindelijke renders die we hebben toegepast op de
poster voor de beurs.
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CONCEPT

3

Tensegrity facade
Bij de productie heb ik alle
onderdelen gemaakt in
samenwerking met Floris en
Marieke.

Productie
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FASE-REFLECTIE
M2 Project
De opdracht voor het M2 Project was het
ontwerpen van een innovatieve gevel. De
eerste fase was individueel en iedereen
moest een concept uitwerken. De tweede
fase was in groepsverband, met 2 personen.
De laatste fase was in groepsverband met 3
personen.
In de conceptfase heb ik een innovatieve
gevel uitgewerkt, die op basis van het
principe van strandbeesten de wind in de
gevel vangt. De windkracht wordt omgezet
in beweging en deze beweging wordt,
middels een dynamo omgezet in energie.
Deze kan op zijn beurt weer worden
gebruikt om zonwering en klimaatbeheersing aan te sturen.
De eerste fase verliep voorspoedig en het
concept werd ook ruim voldoende
beoordeeld. De conceptschetsen waren
duidelijk, er zat een doordacht idee achter
de werking van het systeem en de
uitwerking was al in een verder stage als de
andere concepten.

De tweede fase was in groepsverband met
Rémy. In deze fase hebben we onze
concepten samengevoegd. Dit bleek niet
eenvoudig omdat het toch twee zeer
verschillende concepten waren.
In deze fase hebben we echter wel zeer
veel werk verricht en hebben we
uiteindelijk in 3 opeenvolgende weken een
geheel nieuw concept uitgewerkt. Deze
concepten waren van schetsontwerp tot en
met werktekeningen en renders uitgewerkt.
Echter was het energieverhaal te
gecompliceerd en waren de concept vaak
te technisch, wat de productie zeer
ingewikkeld zou maken en de kosten zal
doen oplopen.
Toch kijk ik met een tevreden gevoel terug
op deze fase. In deze fase heb ik veel
ontwikkeld en uitgewerkt. Daarnaast
hebben de tekortkomingen van de
concepten mij uiteindelijk doen inzien waar
nog verbeterpunten zijn. De beoordeling
viel tegen, dit gezien de verrichte
hoeveelheid werk in vergelijking met de
uitwerking van andere concepten, maar was
wel een motivatie voor de volgende fase.

In de derde fase werd ik bij de Tensegrity
Façade betrokken. Het ontwerp van deze
groep was in fase waarin de achterliggende
gedachte goed was, maar het aan de
uitwerking ontbrak. Het concept op basis
van tensegrity was niet uniek, maar de
toepassing van membranen maakte het
geheel interresant .
Vervolgens zijn we dubbelgekromde
glasplaten gaan toepassen om een staaf en
kabels te vervangen. Dit maakte het
concept uniek en zorgde voor een
spannend gevelbeeld. Het opstellen van
verschillende varianten was belangrijk om
het beeld te bepalen. Uiteindelijk heb ik de
volgende onderdelen gemaakt:
Berekeningen, Werktekeningen,
detailtekeningen en 3d tekeningen, vele
modellen en het uiteindelijke gevelmodel.
Daarnaast heb ik de gehele achterconstructie uitgewerkt omdat de
samenwerking met Den Haag niet naar
wens verliep.

TOTAAL-REFLECTIE
M2 Project
Het is voor mij het eerste project waarbij
ik het gehele proces, van ontwerp tot
uitwerking heb doorlopen. De eerste fase
verliep voorspoedig, het belang van een
goed concept is daarbij groot. Toch was
deze fase niet eenvoudig, omdat het
ontwerp zowel functioneel als esthetisch
moet zijn.
Het is belangrijk om de concepten goed te
visualiseren, zodat het idee wordt
overgedragen en men begrijpt wat je
concept inhoudt.
De visualisatie is een van mijn sterke
punten en dit in combinatie met nieuwe
manieren om te visueleren middels
Rhinoceros en Grasshopper hebben daarbij
een bijdrage geleverd.
In de tweede fase is het mij duidelijk
geworden dat je eerst een goed concept
moet hebben voordat je het gaat
uitwerken. Het gaat vooral om het hebben
van een goed doordacht idee, in plaats van
een ver uitgewerkt ontwerp, waarbij het
conceptidee niet optimaal is.
40

In de laatste fase leer je het belang van
werktekeningen kennen. De uitwerking
van tekeningen dient van goede kwaliteit te
zijn om de realisatie te voorspoedigen.
Uiteindelijk bleek dat de werktekeningen
van goede kwaliteit waren omdat de
onderdelen goed op elkaar aan sloten.
De moeilijkheid van de tensegrity zat hem
in de berekeningen en dimensionering. De
realisatie van de tensegrity torens bleek
eveneens ingewikkeld omdat alle
onderdelen onder voldoende spanning
moeten staan om het geheel te laten
slagen. Het ontwerp was uiteindelijk
esthesisch van goede kwaliteit, alhoewel
hier nog wel verbetering in mogelijk zijn.
Ik kijk met een tevreden gevoel terug op
de uitwerking van concept tot een
beursmodel. De presentatie op de beurs
was naar wens. Ik kijk met een tevreden
gevoel terug op de beurs ondanks de
uitkomst.

