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Inleiding

 De eindfase van dit Master project staat in het teken van de “uitwerkingsfase’. 
Tijdens de ontwerpfase (tussenfase) is het LaPlace gebouw herbestemd. Dit 
heeft tot gevolg dat zowel het uiterlijk van het gebouw als ook de indeling 
van het gebouw aangepast is. Deze aanpassingen zijn voor het grootste deel 
uitgevoerd tot concept/VO- niveau.  Voor de uitwerkingsfase is gekozen om de 
eerste verdieping per groepslid of tweetal verder uit te werken, waarbij wij ons 
hebben gericht op de flexibele (werk)units en de (nieuwe) draagconstructie voor 
het LaPlace gebouw.

 Het doel van dit verslag is het presenteren van een definitief ontwerp van 
de (werk) units en de draagconstructie van het LaPlace gebouw. Het is belangrijk 
dat deze twee onderdelen goed op elkaar aansluiten. Hierbij wordt rekening 
gehouden met het “Slimbouwen” principe waarbij onder andere flexibiliteit een 
grote rol speelt.

 De opbouw van dit rapport is als volgt. Hoofdstuk twee beschrijft als 
eerste de aandachtspunten en criteria waaraan de nieuwe draagconstructie 
moet voldoen. Op basis hiervan kunnen afwegingen worden gemaakt wat de beste 
alternatieve zijn voor de nieuwe constructie. Als deze keuze is gemaakt wordt nader 
ingegaan op de toegepaste kolommen en vloeren, waarbij het onderbrengen van 
de installaties in de constructie centraal staan. Als laatste onderdeel worden 
de constructieve details besproken waarbij duidelijk wordt hoe de verschillende 
constructie onderdelen op elkaar aansluiten en van welke materialen deze zijn 
gemaakt.

 Nadat de constructie is behandeld worden de units uitgelicht. De units 
en constructie hebben een onderlinge connectie doordat de units tussen 
de draagliggers van de constructie worden opgeslagen, extra belasting op 
de constructie aanbrengen en er installatieverbindingen tussen de units en 
constructie worden gerealiseerd. 

 De concepten van de units die voorafgaand aan de definitieve uitwerking 
zijn bedacht worden toegelicht. Vervolgens zal middels een stappenplan de 
opbouw van de units worden weergegeven. Hieruit zal de werking van de units 
en de verschillende elementen duidelijk worden. 

 De mogelijkheden en wensen van de units worden weergegeven en 
middels een doorsnede met detaillering worden onderdelen van de unit nader 
uitgelicht. 

 Uiteindelijk zal de conclusie van zowel de units als de constructie 
worden weergegeven.

Herbestemming LaPlace (tussenpresentatie)
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Aandachtspunten constructie

 De eerste verdiepingsvloer van het LaPlace gebouw kenmerkt zich door de vrije 
indeelbaarheid. Dit is ook noodzakelijk aangezien deze verdieping voor meerdere doeleinden 
gebruikt dient te worden. Deze doeleinden kunnen worden vertaald in de volgende ruimtes: 
vergaderruimtes, kantoorruimtes, klaslokalen, presentatieruimtes en stands. Eventueel 
kunnen de verschillende ruimtes op verschillende plaatsen op de eerste verdiepingsvloer 
tegelijkertijd worden gebruikt.

 Om deze vrije indeelbaarheid te bewerkstelligen moet er goed worden gekeken naar de 
flexibiliteit van het gebouw. Dit komt ondermeer terug in de draagconstructie van het gebouw. 
Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan “interne”flexibiliteit, zoals het verplaatsen en 
uitbreiden van units, maar ook aan het vergroten of verkleinen van het gebouw. Te denken 
valt aan het toevoegen van een verdiepingen of het verwijderen van een verdieping. Dit moet 
snel en gemakkelijk realiseerbaar zijn.

De randvoorwaarden die wij hierbij hebben gesteld met betrekking tot flexibiliteit zijn: 
- Units moeten overal in de plattegrond kunnen worden geplaatst
- Grote overspanningen, waardoor de flexibiliteit van de plattegrond wordt    
 benadrukt. Daarnaast zijn “veel” constructieve ondersteuning (kolommen en   
 wanden) niet veroorloofd
- Stabiliteitsvoorzieningen zijn niet toegestaan omdat dit de flexibiliteit en    
 indeelbaarheid aantast, daarnaast is het uitbreiden van het gebouw moeilijker en   
 kostbaarder
- Installaties moeten zoveel mogelijk in de constructieve elementen worden    
 opgenomen, zodat er op een efficiënte manier wordt omgegaan met de     
 “verloren”ruimte.
Naast deze voorwaarden op het gebied van flexibiliteit moet er ook worden gekeken dat 
er zo licht mogelijk wordt gebouwd en dat materialen die bij het slopen van de bestaande 

onderdelen vrijkomen kunnen worden hergebruikt.
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Keuze draagconstructie

 Met de hiervoor beschreven randvoorwaarden is gekeken naar de beste draagstructuur 
voor het LaPlace gebouw.
 
 Het oude LaPlace gebouw kenmerkt zich door de kolommenstructuur. De kolommen 
staan h.o.h. 9920mm uit elkaar. Het is dus een voor de hand liggende oplossing om deze 
kolommenstructuur door te trekken naar de nieuwe 1ste en 2de verdiepingsvloer. De 
draagstructuur blijft op deze manier behouden en hoeft niet te worden aangepast. 
 De eerste optie die is onderzocht is het overspannen van de gehele ruimte doormiddel 
van een vakwerkligger. Deze optie is al in een vroeg stadium afgevallen, aangezien de 
constructie hoogte +/- 3m (vlgs. berekening vuistregels) te hoog is. Hierdoor zou de eerste 
verdieping te hoog worden en dus ook niet meer in verhouding staan met de ruimte. 

 De tweede optie die is onderzocht is de draagconstructie uit te voeren met scharnierende 
verbindingen. De nadelen van dit constructietype is dat er stabiliteitsverbanden (schoren of 
wanden) in de plattegrond moeten worden opgenomen, wat uiteindelijk de flexibiliteit van het 
gebouw aantast. 

 Daarnaast zijn eventuele uitbreidingen van het gebouw moeilijker uit te voeren,  omdat 
de constructie uit zichzelf niet stabiel is.

 De derde optie bestaat uit een momentvaste  verbinding te creëren tussen de kolommen 
van de eerste verdiepingsvloer en de bestaande constructie. Het nadeel hiervan is dat de 
detaillering moeilijk is en dat er veel materiaal noodzakelijk is.
De laatste optie bestaat uit het momentvast koppelen van de kolommen en de liggers. Op 
deze manier zijn geen stabiliteitsverbanden nodig en is eventuele uitbreiding in de toekomst 
makkelijker te realiseren. Daarnaast zijn de verbindingen makkelijker te maken en  blijft het 
materiaalgebruik beperkt.

 Deze laatste optie zal dus ook worden toegepast. Door de kolommen 9920mm uit elkaar 
te plaatsen wordt een grote flexibele plattegrond gecreëerd. In de bovenstaande tekening 
wordt de krachtsafdracht en het statisch schema van de nieuwe constructie weergegeven.
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Bestaand const.

Nieuw const.

Kracht vanaf unit in 
plafond

Kracht van vloeren en ve-
randerlijke belastingen
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(Overzicht draagstructuur, 3D model)

 Wat meteen opvalt is het grid van 9920mm dat overeenkomt met het oude LaPlace 
gebouw. Het atrium in het midden van het gebouw wordt overspannen met een vakwerkspant 
+/-30m. Zoals op de afbeelding te zien is bestaat de betsaande constructie uit betonnen 
vloeren en kolommen. de nieuwe constructie bestaat voornamelijk uit stalen raatliggers 
die hergebruikt worden uit het oude laPlace gebouw. Het restaurant is eventueel aan de 
zijkanten uit te breiden of in een latere fase ervan af te halen. Door de momentvaste 

verbinding tussen ligger en kolom (in beide richtingen) is de stabiliteit gegarandeerd en zijn 
stabiliteitsvoorzieningen niet nodig.
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Kolommen

 Nu de draagstructuur bepaald is kan worden gekeken naar de individuele onderdelen 
van de draagconstructie. Deze zijn opgesplitst in kolommen en vloeren, waarbij als eerste 
de kolommen worden behandeld en daarna de vloeren.
Uit de ontwerpfase kwamen de volgende randvoorwaarden naar voren:
- De installaties moeten ondergebracht worden in de constructieonderdelen    
 (kolommen en vloeren). Op deze manier wordt voorkomen dat er te veel schachten de  
 indelingsvrijheid aantasten van de verdieping. 
- De verbindingen tussen de kolommen moet eenvoudig zijn, waardoor uitbreiding van  
 het gebouw mogelijk is.
- De kolommen  moeten dezelfde betonnen uitstraling krijgen als de bestaande   
 kolommen op de onderliggende verdiepingen. 

 Deze eisen zijn verwerkt in de bovenstaande kolom (afb.1 en 2).  De stalen kolom 
wordt niet alleen gebruikt als draagconstructie maar dient ook als verticale leiding voor 
de eventuele mechanische ventilatie. Ook kunnen de leidingen zoals elektra en water hierin 

worden opgenomen. Door een buis in buis systeem wordt een koppeling gemaakt tussen de 
bovenste en onderste kolom. Doormiddel van een bout- of lasverbinding kunnen de kolommen 
worden verbonden met elkaar. Door een betonnen schil om de kolom te plaatsen krijgt de 
kolom de uitstraling zoals de overige kolommen in het LaPlace gebouw. 
Door een artikel in bouwwereld (uitgave mei 2011) werd onze aandacht gevestigd op de 
‘energiekolom” Hierbij worden de bovenstaande voorwaarden/eisen verwerkt in een zeer 
doordachte kolom.

 De stalen kolom wordt voorzien van een prefab betonnen schil waarin tevens de 
leidingen voor elektra en water zijn verwerkt. Ook geeft deze betonnen laag de nodige 
brandwerendheid.  De stalen kolom functioneert tevens als leiding voor mechanische 
ventilatie. Daarnaast wordt beneden in de kolom wandcontactdozen en internetaansluitingen 
opgenomen. 

Door de eigenschappen van de door ons ontworpen kolom (aansluiten) en de eigenschappen 
van de energiekolom  (installaties) te verenigen is een optimale kolom ontwikkeld, die het 
gebouw de benodigde flexibiliteit biedt.Zie ook detaillering pagina 9.
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Afbeelding 1: aansluiting mech.v. en kolom

Afbeelding 2: aansluiting kolom op kolom

ontwerp Energie kolom

Afbeelding 3: overzicht energie kolom

Afbeelding 4: aansluiting mech.ventilatie, vloer en kolom
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Vloerenconstructie

 De vloeren die worden toegepast in het LaPlace gebouw moeten een laag eigengewicht 
hebben maar daarentegen moeten de vloeren ook grote krachten kunnen overdragen. (units 
aan het dak zie statisch schema pag.3). De installaties voor evt. mechanische ventilatie 
moeten tevens worden weggewerkt in de vloerconstructie. Dit houdt ondermeer in dat de 
installaties goed bereikbaar moeten zijn en snel worden aangepast, mocht dit noodzakelijk 
zijn. Op deze manier wordt er zo licht, efficiënt en flexibel mogelijk gebouwd. Het monteren 
en fixeren van de vloeren moet snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd, waarbij in acht 
moet worden genomen dat het gebouw eventueel uitgebreid moet kunnen worden.

 In de tussenfase is er een overwogen keuze gemaakt (zie tussenverslag) voor het 
toepassen van een Slimline vloer. Echter is deze niet flexibel genoeg voor het gekozen 
ontwerp, omdat het bij een slimline vloer niet mogelijk is een “groen”dak toe te passen, 
aangezien de leidingen van bovenaf gemonteerd worden. Daarnaast komen de (werkunits) aan 
het plafond te hangen en worden de units  via het plafond  en de kolommen voorzien van de 
benodigde elektriciteit en water. Er is dus voor gekozen om de slimeline vloer in dit geval om 
te draaien, waarbij het wel mogelijk wordt de leidingen vanaf de onderzijde te monteren.  

 Dit vloertype is uitgewerkt  in de bovenstaande afbeeldingen 5 en 6
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat Corus tegenwoordig Tata steel een zelfde soort 
vloer heeft ontwikkeld. (zie afbeeldingen 7 en 8).Er wordt hier echter gebruik gemaakt van 
koud gevormde profielen die waarschijnlijk de grote puntlasten van de units niet kunnen 
overdragen. Deze zijn dus ook vervangen door stalen IPE profielen.  De extra puntlasten 
vanuit het plafond zorgen er tevens voor dat de betonnen schil van 70mm moet worden 
vervangen door een dikkere schil. Voor de detaillering zie pagina 9

 Door ons ontwerp en de bestaande quantumvloer te combineren ontstaat een vloer die 
voldoet aan al onze gestelde eisen. 

7

ontwerp Quantum vloer

Afbeelding 5: aansluiting mech.ventilatie,kolom en vloer

Afbeelding 6: Overzicht vloerconstructie

Afbeelding 7: plaatsen quantumvloer

Afbeelding 8: Leidingverloop in quantumvloer

HOOFDSTUK 2: CONSTRUCTIE



Overzicht draagstructuur met vloer, 3D model
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Detaillering: Doorsneden ter plaatse van 1ste verdiepingsvloer en restaurant 
(Weergave op schaal: zie bijlage)  
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Detail 3 Verticaal aansluiting vloer en liggers

Detail 2 Horziontaal kolom

Detail 1 Verticaal aansluiting vloer kolom
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Eerste idee

 In de tussenfase is een eerste versie van de flexibele units uitgewerkt. Het concept 
uit de tussenfase bestond uit flexibele units die op de gehele eerste verdieping geplaatst 
kunnen worden. De units bestonden uit losse elementen, kolommen en een dak die ter plaatse 
worden gemonteerd. 

 Dit concept vergt echter een grote opslag voor alle onderdelen van de unit. Die 
waarschijnlijk op een lager gelegen verdieping opgeslagen dienen te worden. Hierdoor is 
transport van de onderdelen door het gehele gebouw vereist, wat niet gewenst is. Dit vergt 
veel arbeid, voorzieningen en vrije ruimte voor transport in het gebouw.

 Het concept om de eerste verdiepingsvloer vrij indeelbaar uit te voeren en deze ruimte 
in te vullen met units blijft in de verdiepingsfase behouden en wordt verder uitgewerkt. 

 De nadelen van het concept zijn het transport, opslag en de arbeidsintensiviteit en  de 
beperkte mogelijkheid om meerdere units over verschillende stramienen te koppelen. 

 In de verdiepingsfase zijn er meerdere concepten bedacht die een betere invulling 
geven aan de wensen en eisen die aan de units worden gesteld.
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Concepten

 Het eerste concept is de schaarlift met stelling. De eerste stap in het verbeteren 
van het orginele concept is het beperken van transport en verloren ruimte gebruiken als 
transport ruimte. Hiervoor werd ten eerste gedacht aan de opslag van de units of elementen 
in het plafond. Die middels een schaarlift naar werkhoogte werd gebracht. Vervolgens 
worden de elementen met behulp van de verplaatsbare stelling van het plafond gelicht en 
geplaatsd. 

 Dit concept vergt echter nog steeds veel arbeid en het heeft enkel als functie om de 
units in het plafond op te bergen. 

 Tevens neemt de plaatsing van de units nog relatief veel tijd in beslag en zijn er 
meerdere personen benodigd voor de opbouw van een enkele unit.
 

 Het tweede concept is een unit bestaande uit scharnier elementen. Deze bevindt zich  
opgevouwen in het plafond. Vervolgens zakt de unit naar de juiste hoogte van de elementen 
en draait 180 graden zodat de vouw elementen aan de onderzijde zitten. De elementen zijn 
op verschillende hoogten middels scharnieren bevestigd. De elementen worden geplaatsd en 
de unit is gereed. 

 Deze unit is snel en eenvoudig te plaatsen en zal relatief weinig tijd in beslag nemen. 
De unit heeft echter de volgende nadelen:
- Veel mechanische onderhoudsgevoelige onderdelen
- Niet mogelijk meerdere units te koppelen
- alle wandelementen dienen uitgeklapt te worden
- De estetisch uitstraling is minder door veel mechanische onderdelen
- Elementen weer inklappen vergt veel arbeid
- Geen plafondafwerking in bestaand plafond
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Concept 1: Schaarlift met stelling Concept 2: Scharnier elementen
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Concepten

 Het derde concept zijn de vouw-elementen. De units worden middels een takelsysteem 
op werkhoogte gebracht. Vervolgens worden de units uitgevouwen en worden de beveiligingen 
vastgezet, de unit is dan gereed. 

 De opbouwtijd van een unit is zeer snel en de kost weinig arbeid. 
De unit heeft echter ook nadelen:
- De elementen bestaan uit meerdere delen, wat voor deuren moeilijk te realiseren is.
- De electra die zich bevindt in de onderzijde van de elementen zoals stopcontacten 
heeft meerdere scharnierpunten. Flexibele slangen is een oplossing, echter zijn deze 
onderhoudsgevoelig.
- Geen plafondafwerking in bestaand plafond
- Niet mogelijk meerdere units te koppelen
 

 

 Het vierde concept bestaat uit schuif- en draai-elementen en een dubbel plafond. De 
unit bevindt zich in het plafond en zakt middels een takelsysteem op een hoogte van 1500 
mm, de helft van een wandelement. Vervolgens worden de elementen door een geleiding 
geschoven tot in een kolom. Daar worden ze om de as geroteerd en gemonteerd. Vervolgens 
wordt het plafond opgehesen tot op 3000 mm en wordt het onderste plafond gemonteerd  
aan de wandelementen. Het andere plafond stijgt vervolgens weer in het vaste plafond van 
de eerste verdieping.

Voordelen:
- Snel te plaatsen
- Daklichten mogelijk
- Koppeling meerdere units mogelijk
- Draaien in zwaartepunt, arbeidsvriendelijk
- Plafondafwerking unit en 1e verdieping
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Concept 3: Vouw-elementen Concept 4: Schuif- en draai-elementen

HOOFDSTUK 3: FLEXIBELE UNITS



Concept uitwerking

 Het principe van de schuif- en draai-elementen is te zien in de volgende schematische 
tekeningen. 

 De elementen zijn voorzien van een rollager die ter plaatse van het zwaartepunt van 
een wandelement wordt geplaatsd. Deze rollager kan door de geleiding worden geschoven 
totdat deze zich in de positie van de kolom bevindt. Deze is iets lager gepositioneerd zodat 
deze als rotatiepunt kan dienen. 

 
 Als het element in het rotatiepunt is geschoven kan men het element om zijn as roteren. 
Als het element geroteerd is kan het worden vastgezet. De geleiding is tijdelijk en dient na 
het roteren van de elementen weer verwijderd te worden. 
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Aansluiting geleiding op kolom Principedoorsnede van element met rollager in de geleiding

Geleiding met de rollager van het element
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Concept naar ontwerp

 De uitwerking van het concept naar het ontwerp. De units zijn gedetailleerd in 2d en 
3d getekend. De uiteindelijke uitwerking ziet u aan de rechterzijde. De opbouw en montage 
volgorde van het element zal worden toegelicht in de volgende pagina’s.

15

Van concept naar ontwerp
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Stap 1: Opgeslagen in plafond

 De unit bevindt zich nog in het plafond en is daar in opgeslagen. De daklichten van de 
units fungeren als lichtbron op de 1e verdieping, doordat er tl-buizen zijn aangebracht in 
daklichten.

Stap 2: Zakken

 De beveiliging (zie detaillering) draait en de unit kan zakken. De lier met staaldraden 
laten de unit zakken tot op een hoogte van 1500 mm boven de vloer. Dit gebeurt door 
electronische bediening. 

16
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Stap 3: Ondersteunen

 Nadat de unit is gezakt worden de steunpoten van het plafond gehaald en ter 
ondersteuning onder het plafond geplaatst. De unit rust nu volledig op de vier steunpoten. 

Stap 4: Ontkoppelen

 De staaldraden worden los gekoppeld van de unit zodat de unit draagt op de steunpoten. 
de staaldraden dienen losgekoppeld te worden zodat de wandelementen kunnen schuiven. 
Tevens worden de balken ter ondersteuning van het frame ontkoppeld.
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Stap 5: Opbouw frame

 De volgende stap is het plaatsen van het frame voor de unit. De kolommen zijn vaste 
elementen en de dakbalken zijn tijdelijk voor de plaatsing van de wandelementen. Deze 
zullen worden gemonteerd aan de bovenzijde van de kolommen middels een eenvoudig 
bevestigingssysteem.

Stap 6: Plaatsen van geleiding

 De geleiding voor de elementen wordt gemonteerd tussen de kolommen van de unit en 
de kolommen die deel uit maken van de draagstructuur van het gebouw. Dit vormt tevens een 
koppeling met het onderdeel van constructie. Hierin valt het principe van schuiven en draaien 
weer terug te zien. De stalen ringen t.b.v. de staaldraden worden gedraaid zodat er geen 
hinder van wordt ondervonden.
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Stap 7: Schuiven

 De wandelementen worden naar de buitenzijde geschoven totdat de elementen zich 
in de scharnierpunten bevinden. Het schuiven gaat eenvoudig doordat er een rollager is 
toegepast die door de geleiding rolt. 

Stap 8: Ontkoppelen geleiding

 De geleiding wordt ontkoppeld zodat de elementen vrij in het rotatiepunt staan.
Vervolgens kunnen de elementen 90 graden worden geroteerd om hun as zodat ze in verticale 
positie staan.
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Stap 9: Roteren elementen

 De wandelementen worden een voor een geroteerd om hun as zodat ze in verticale 
positie staan. Als de elementen horizontaal staan worden ze vastgezet. (Zie detaillering)

Stap 10: Roteren

 Het laatste wandelement wordt geroteerd, indien aan deze zijde de units worden 
gekoppeld is het mogelijk het element op het plafond te laten liggen zodat deze in een later 
stadium weer op het plafond wordt opgeslagen.
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Stap 11: Ontkoppelen frame

 Het frame ter ondersteuning van de kolommen en constructie wordt ontkoppeld.

Stap 12: Ophijsen plafond

 Nu alle wandelementen zijn gemonteerd kan het plafond omhoog worden gehesen. 
Het plafond bereikt de hoogte van bovenkant wandelement. Het plafond van de unit wordt 
vervolgens gemonteerd tussen de wandelementen en kolommen. Het plafond van de unit dient 
ervoor te zorgen dat de unit stabiel is in combinatie met de vaste kolom van de constructie.
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Stap 13: Plafond ontkoppelen

 De twee plafonds worden van elkaar ontkoppeld. 

Stap 14: Ophijsen plafond

 Het bovenste plafond wordt opgehesen totdat deze zich in het vaste plafond van de 
1e verdieping bevind. 
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Stap 15: Plafond omhoog

 Het plafond is nu in het vaste plafond van de eerste verdieping opgenomen.

Stap 16: Unit gereed

 De unit is gereed en het meubilair kan in de unit worden geplaatst. Indien units gekoppeld 
dienen te worden kunnen meerdere units worden opgebouwd.
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Units in situatie

 De units dienen aan de wensen van de gebruiker te voldoen. Het is daarom belangrijk 
dat de units evenals de eerste verdieping flexibel zijn qua indeling. De grootte en openheid 
van de units dient aan gepast te worden naar wens van de gebruiker.

Om aan deze wensen te voldoen zijn de units koppelbaar zodat er grotere ruimtes gecreëert  
kunnen worden. Tevens dient de openheid/geslotenheid van de units aanpasbaar te zijn naar 
de wensen.

Functies van de units naar wensen van de gebruiker zijn onder andere:
- Kantoorfunctie
- Vergaderfunctie
- Collegezaal
- Klaslokaal
- Presentatieruimte
- Spreekkamer

24
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Vergaderruimte:

 Door de ruimtes te koppelen kan er een grote ruimte gecreëert worden. Deze kan 
dienen als vergaderruimte zoals in bovenstaande afbeelding, presentatieruimte, klaslokaal 
of collegezaal.
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Kantoorruimte:

 Een enkele unit kan worden ingericht als kantoorruimte of als spreekkamer. Doordat er 
in de wandelementen jaloeziën zijn toegepast tussen de glasplaten kunnen ruimten gesloten 
worden. De jaloeziën zijn translucent uitgevoerd zodat er bij een gesloten ruimte toch 
voldoende daglicht binnen kan dringen.
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Detaillering: Doorsnede ter plaatse van 1e verdiepingsvloer en units (Weergave op schaal: zie bijlage)
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Detail 2 Detail 3 Detail 4a Detail 4b
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Detaillering:

 In de units zijn de volgende installaties toegepast:
- Verwarming en koeling
- Electra
- Ventilatie
- Verlichting
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1. Water en elektra
aansluiting

Daglicht

Plafond verwarming 
en koeling

TL-verlichting

3.Ventilatie

4.Daglicht

2.Elektra

1.Aansluiting water elektra

2. Elektra aansluiting unit

3. Ventilatie unit

4. WCD’s en daglicht regeling
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Conclusie:

 Het concept idee uit de tussenfase was het creëeren van een flexibele 
eerste verdiepingsvloer. In deze fase is het idee ontstaan om de verdieping 
enkel te voorzien van een kolommenstructuur en de noodzakelijke 
toiletfuncties, zodat er een grote open ruimte ontstaat die flexibel kan worden 
ingedeeld.

 Door de toegepaste innovatieve systemen (koppelbare kolommen, 
installatievloer en enenrgiekolommen) kan de plattegrond aan elke situatie 
worden aangepast. Waardoor de verhuurbaarheid wordt geoptimaliseerd. 

 Om dit verder te versterken werd het idee van een flexibel wandsysteem 
of units was geopperd. IN de huidige markt is veel vraag naar dit soort 
innovatieve systemen. Uiteindelijk zijn we met een innovatief nieuw unitsysteem 
gekomen met veel voordelen ten opzichte van de bestaande systemen. De 
mogelijkheid om snel en eenvoudig een verdieping naar wens in te delen is 
mogelijk. 

Voordelen:

Opbouwtijd:
 De opbouw van de units wordt in een tijdsbestek van maximaal 2 uur 
gerealiseerd

Flexibiliteit gebouw:
 Het gebouw is op de 1e verdieping geheel vrij indeelbaar door de toepassing 
van de units. Deze kunnen willekeurig in de ruimte geplaatst worden. Dit komt 
eveneens terug in de draagstructuur van het gebouw doordat men de constructie 
redelijk eenvoudig kan optoppen met een nieuwe constructie. 

Koppeling van meerdere units:
 De units zijn geplaatst op het stramienraster van het gebouw. Op dit raster 
staan eveneens de kolommen van de draagconstructie. Op de stramienen worden 
de units gekoppeld zodat deze over het gehele gebouw koppelbaar zijn. 

Installatiekoppeling d.m.v. kolommen:
 Er is een installatievoorziening van de units via de kolommen van de 
draagconstructie. De kolommen zijn de zogenoemde energiekolommen met een 
stalen draagconstructie en een betonnen omhulsel. In de energie kolom worden 
installaties opgenomen. 

Gebruik verloren ruimte:
 De ruimte die normaliter verloren gaat tussen de draagconstructie van de 
2e verdieping/dak wordt opgevuld door de toepassing van de units. Deze vullen 
de verloren ruimte doordat ze deels tussen de draagliggers zijn gesitueerd.

Eenvoudig gebruik:
 De units zijn eenvoudig te plaatsen, ze behoeven weinig specifieke informatie 
voor de plaatsing en zijn door een willekeurig persoon met een korte handleiding 
te plaatsen.

Geen transport: 
 De units zijn opgeslagen in het plafond. Door de units te laten zakken 
wordt voorkomen dat er in het gebouw intern transport noodzakelijk is om de 
units te plaatsen.

Geen opslagruimte:
 Doordat de units in de plafonds worden opgeslagen is er geen extra 
opslagruimte voor de units benodigd. 
Elementen roteren in zwaartepunt
Door het roteren van elementen in het zwaartepunt kost het weinig kracht.

(De)monteerbaar door 2 personen:
 De units zijn te (de)monteren door 2 personen, doordat de elementen op 
het zwaartepunt draaien kost het relatief weinig kracht om de units te roteren. 

Criteria:

Veiligheid:
 De bevestiging van beweegbare onderdelen boven de mensen vergt extra 
veiligheid. Indien een unit naar beneden stort zullen er waarschijnlijk ernstige 
gevolgen zijn. Daarom zijn er extra veiligheidsvoorzieningen in het plafond 
opgenomen. 

Lichtgewicht bouwen:
 Er is een lichtgewicht constructie toegepast die rekening dient te houden 
met zware belastingen. 

Indelingsvrijheid:
 De indelingsmogelijkheden van de units zijn beperkt tot rechthoekige 
vormen. De units zijn gebaseerd op vaste afmetingen van een halve stramienmaat. 
Ronde vormen zijn hierdoor niet mogelijk. 

Horizontale verplaatsing:
De units zijn momenteel op een vaste plaats op de eerste verdieping gerealiseerd. Dit 
heeft onder meer te maken met de kolommenstructuur, de units moeten aansluiten 
op de vaste bestaande kolommen. Indien de units niet op deze kolomstructuur 
aansluiten zouden deze niet in alle richtingen koppelbaar zijn. 
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