Duizelingwekkend groen
De architectuur kent ‘nauwe verwanten’: ontwerpen die op
elkaar lijken. In deze aflevering bespreekt Bernard Hulsman
een duurzaam gebouw met een ongroen aanzien.
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uurzaam heette vroevrachtschip Industry de schager groen. Daarom
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ging de Dazzle Section over op
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delijk weinig effect. Als de
zorgen onder veel meer de
duizelpatronen de Duitsers
zonnepanelen op het schuial in verwarring brachten,
ne dak van de sportzaal in
dan was dit slechts van korte
het midden van het ronde
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ductie concludeerde de BritPanorama heeft ook een
se marine dat „er geen
grasdak gekregen, maar dit
steekhoudende argumenis alleen zichtbaar voor de
ten voor waren”. Toch ging
omwonenden in de hoge,
de Britse marine door met
anonieme galerijflats van
duizelschilderen en werden
omstreeks 1970. Vanaf de
ook Duitse, Amerikaanse,
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Japanse en Russische schete zien doordat het vegetapen tot na de Tweede Wetiedak schuilgaat achter een
reldoorlog met rare patrokolossale, opstaande luifel.
nen beschilderd.
Die luifel is, evenals de hoHet strepenpatroon van
ge, schuine gevels van de
Panorama sluit aan op de
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laatste fase van het duizelzwart-witte strepen. Zo
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geen sprake. Dit komt dooruitvond. Wilkinson verondat een gebouw nu eenmaal
derstelde dat de matrozen van Duitse
Royal Academy in Londen werd er
stilstaat. Zo doet de Dazzle painting
onderzeeboten door hun periscopen
een atelier voor opgericht, de Dazzle
van Panorama niet duizelen maar
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