
IDe menselijke maat van Aldo van Eyck.

In de workshop op 1 maart maak je kennis met de theorie en ontwerpopgaven van het vak Architectuur. Je werkt aan een opgave 
onder begeleiding van docenten, alumni van de Academie van Bouwkunst. Zij kunnen ook je vragen beantwoorden over het onder-
wijs aan de Academie van Bouwkunst en het beroepsperspectief tijdens en na een studie aan de Academie.

Tijdens deze architectuurworkshop laten we ons inspireren door Aldo van Eyck. Een van de meest invloedrijke voorvechters van het 
structuralisme. 100 jaar geleden geboren op 6 maart 1918 en nog steeds is zijn invloed op de hedendaagse architectuur zichtbaar. 
In het na-oorlogse bouwen streed hij voor een nieuwe vorm van architectuur. Waarin niet de techniek, maar de mens centraal stond. 
Als redacteur van het tijdschrift Forum, mede oprichter van Team ten en docent verspreide hij zijn ‘andere gedachte’. Hij kon zich 
goed verplaatsen in de gevoelens van de gebruiker. Zijn architectuur kreeg een menselijke maat, van speeltuin tot kantoorgebouw.

De door van Ecyk omschreven tweelingfenomenen spelen een sleutelrol in zijn architectuur. Bij ieder element hoort ook zijn comple-
ment: groot heeft klein, binnen heeft buiten, open heeft dicht en vierkanten hebben cirkels.  

Geïnspireerd op plattegronden van van Eyck gaan we een bushokje maken. Via een aantal tussenstappen waarin we enkele basis-
begrippen van de architectuur onderzoeken; schaal, massa/leegte, open/dicht.
De workshop begint met het spelenderwijs ontdekken en experimenteren om tot een soort concept/statement te komen. Er wordt 
gewerkt met simpele vormen en bouwelementen. Na de pauze wordt er naar een concreet model toe gewerkt.  

Leerdoel is kennismaken met enkele basisgereedschappen van de architect. Spelenderwijs ruimtelijkheid en schaal onderzoeken. 
Spelen met massa en leegte.

Programma
09.00 – 09.15 inloop met koffie en thee
09.15 - 09.30 introductie en uitleg in de hoge zaal
09.30 - 10.00 1: kiezen uit plattegrond
  2: 2D compositie maken op A4 formaat door uitvergroten/verkleinen, knippen plakken
10.00 – 12.30 3: vertalen met grijs foam op A4 naar ruimtelijk model.
  4: (kleur) accenten toevoegen op maquette
12.30 – 13.00 5: schaal onderzoeken dmv schaalpoppetjes en fotografie
13.00 – 14.00 pauze
14.00 – 17.00 6: op A4/A3 een 1op 50 maquette maken
17.00 – 18.00 presentatie/documenteren/evaluatie/opruimen

Docenten
Alumni van de Academie van Bouwkunst:
Dafne Wiegers
Michiel Zegers

Neem mee
- schetsblok / tekenspullen
- lijm
- snijmat
- camera/telefoon
- 2 verschillende kleuren tape.

De stijl van schaal
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Villa

3

The Diemer villa

Henri Borduin / Michiel Zegers

8 february

29 march

The Diemer Villa

Architectuur overstijgt het mensenleven. Doorgaans heeft een gebouw een langere levensduur dan 'n mens. De

enige constante van de architectuur is zijn positie in een veranderlijke omgeving, in weer en wind, in de lente en

de herfst. Een hoge zomerzon, het laag strijkende winterlicht. Het contact tussen de mens en de Diemer Villa 

wordt gekenmerkt door tijdelijkheid; de mens verblijft er een moment, een periode of een leven. 

Ons leven wordt bepaald door tijd. Niet alleen is het verloop van de dag een noodzakelijke aaneenschakeling 

van verplichtingen en afspraken, maar ook ons bioritme verbonden met de stand van de zon, humeur beïnvloed

door een heldere hemel op een winterse dag, de voorkeur voor opkomst van de zon of juist de zonsondergang

of een stortbui in september geven ons leven structuur.

Deze opgave legt de nadruk op hoe tijd, licht en structuur met elkaar verbonden zijn.

De villa wordt bewoond door De Tijd. Wij zijn tijd.

De lokatie is in het hart van de Tabula Scripta, aan de Eerste Diem in Diemen en de natuurijsbaan. Binnen de  

gegeven bouwenvelop wordt een villa van 200 tot 400m2 ontworpen.

Teun Hocks het plan 1986

`

Eerste Diem 2016

Kennismakingsworkshop architectuur
1 maart 2018



Pick a plan


