komt het wellicht ook nooit. Onze fascinatie, als architecten, gaat over het ervaren
van het eindeloze in ruimte; het oneindige. Het ruimtelijk ontwerp is hierbij ons
middel. In het ontwerp dat we hebben gemaakt voor het torentje hebben we ons
daarom ook gericht op het ruimtelijke aspect van het ervaren van het oneindige.
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Het is nooit af duidt op een eindeloos proces. Het torentje is nog steeds niet af en dat
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RUIMTE

Een beeldend onderz oek n a a r d e o n e in d ig e r u imt e.
1/50

ONEINDIGE

Bij het laatste trapdeel wordt je oog
geleid -door de vluchtlijnen die zichtbaar
zijn in de opvolgaing van de treden- naar
het vluchtpunt; de on eindige ver te.

Ruimtelijk ontwerp
Om het idee van het oneindige te vertalen naar een toevoeging
voor het torentje is een oneindige trap ontworpen. Het
ontwerp van de trap is ontworpen aan de hand van een
verhoudingsschema waarin er een transformatie plaatsvind
van overwegend massa - toonbeeld van de eindigheid- naar
overwegend leegte -toonbeeld van oneindigheid-. Deze
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transformatie is te beleven op het moment dat de bezoeker de
verticale beweging maakt, namelijk het betreden van de trap,
waarbij het eindpunt onbereikbaar blijft door de maat van de
treden: aantrede 80 mm bij optrede 700 mm.

Overheersend leegte:
traptrede aantrede 80 mm bij

transform atie optrede

optrede 700 mm.

Overheersend massa:
traptrede aantrede 500 mm bij
optrede 120 mm.

transform atie aantrede

verhoudingschema
aantrede+
verhoudingsschema
optrede =
ongrijpbaar eindpunt
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Plattegrond
Begane grond

Plattegrond
Tussenverdieping

Plattegrond
Eerse verdieping

Plattegrond
Tweede verdieping

Plattegrond
Derde verdpeing

plattegronden transformatie
ontwerp trap

Architectuur
| 4

