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AMBIGUÏTEIT EN HET TUSSEN 

ambiguïteit in stedelijk ruimtes en architectuur als ontwerptoepassing voor de tussenmaat
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Dit boek is het resultaat van mijn ruim 10 maanden durende afstudeerproject dat dient 

als afronding van mijn master Architecture, Building and Planning aan de Technische 

Universiteit van Eindhoven. Het boek bevat een bundeling van zowel de resultaten van het 

vooronderzoek dat ik in groepsverband heb gedaan, als de verslaglegging van de hierop 

volgende ontwerpfase en de verantwoording van de internationaliseringscomponent binnen 

dit afstudeertraject.

Met een groep van 8 studenten begonnen we in september 2017 met het afstudeer atelier 

“The Architecture of the Intermediate Size”. Dit atelier stond onder leiding van ir. Jochem 

Groenland en dr. Dipl.-Ing Hüsnü Yegenoglu, en in een later stadium ook Sjef van Hoof Arch. 

AvB. We opereerden onder de leerstoel Urbanism and Urban Architecture van prof. dr. ir. 

Pieter van Wesemael. 

In de eerste helft van het afstudeertraject heb ik in een klein halfjaar met de groep vruchtbaar 

en intensief samengewerkt aan een gezamenlijk onderzoek over de “Tussenmaat”. 

VOORWOORD
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Gedurende deze periode hebben we dit thema geprobeerd te ontdekken, begrijpen, 

verklaren en weergeven. In de stad Rotterdam is op verschillende plekken gekeken naar de 

aanwezigheid en eigenschappen van de tussenmaat. In deze periode is er samengewerkt 

met een afstudeergroep van de Universiteit van Antwerpen en is onze groep afgereisd naar 

Genua. Hiermee hebben we onze ideeën en bevindingen verder kunnen aanscherpen en 

spiegelen op deze twee Europese havensteden. De uitendelijke resultaten zijn begin 2018 

gepresenteerd en vastgelegd in een boek.

In de tweede helft van mijn afstudeertraject heb ik individueel een ontwikkellocatie 

aangewezen waar de tussenmaat op verschillende manieren naar voren komt. Deze plek, 

gelegen aan de Maashaven in het zuiden van Rotterdam, heb ik vervolgens gedurende het 

tweede half jaar verder bestudeerd en uitgewerkt op verschillende schalen. De bevindingen 

en uitkomsten hiervan komen uitgebreid aan bod in dit boek.

Met dit boek komt een einde aan een jaar lang afstuderen en mijn carrière als student aan 
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de TU/e. Ik wil mijn medestudenten van ons afstudeeratelier ontzettend bedanken voor alle 

mooie, inspirerende en leerzame momenten die we dit jaar gehad hebben. We hebben met 

een zeer gevariëerde, creatieve en gemotiveerde groep een prachtig onderzoek neergezet. 

Ook wil ik jullie, Bram, Dorien, Eva, Jeroen, Kris, Luuk en Sadaf bedanken voor alle hulp, 

advies en steun gedurende mijn individuele uitwerking van dit afstudeerproject. Hierop 

aansluitend wil ik graag mijn begeleiders Jochem Groenland, Hüsnü Yegenoglu, Sjef van 

Hoof en Pieter van Wesemael bedanken voor alle begeleidingen, adviezen, kritiek en hulp 

gedurende het afgelopen jaar. Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor alle steun en hulp die 

zij mij gedurende mijn hele studie gegeven hebben.

Joost Katoen
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Afbeelding 1. Het verschil in schaal en maat gevat 
in een beeld.

Het onderzoek naar de tussenmaat focust 
zich op de stad Rotterdam. Drie gebieden 
waar een potentiële ontwikkelopgaves 
liggen zijn onderzocht op de aanwezigheid 
van de tussenmaat. Door verschillende 
dérivées te maken door deze gebieden is 
er gezocht  naar een eerste opvatting van 
de betekenis en het voorkomen van de 
tussenmaat. Op basis van eerste percepties 
van de tussenmaat op verschillende plekken 
zijn drie thema’s bepaald die een leidende 
rol hebben gekregen in het verdere vervolg 
van het onderzoek naar de tussenmaat. 

Er is op drie verschillende schalen gekeken 
naar de karakteristieken en aanleidingen van 
een bepaalde tussenmaat. De tussenmaat 
is in deze gevallen onderzocht voor alle 
gebieden, buurten in die gebieden en 
plekken in die buurten. De tussenmaat komt 
uiteindelijk altijd tot uiting op een plek, waar 
deze ervaren kan worden door de mens. 
De totstandkoming van een tussenmaat 
kan echter berusten op verschillende 
schalen. Een tussenmaat kan iets specifieks 
zijn voor een plek, of juist het gevolg zijn 
van processen of situaties die zich op 
grotere schaalniveaus afspelen. Door op 
verschillende schalen naar dit onderwerp te 
kijken is getracht om al deze verschillen in te 

passen in het onderzoek. 

Om tot een meer objectieve benadering 
van het onderwerp te komen en om de 
opvattingen over de tussenmaat te kunnen 
verklaren aan de hand van feitelijke 
informatie zijn er verschillende analyses 
aan het onderzoek toegevoegd. Van alle 
gebieden en buurten zijn de historische 
ontwikkelingen uitgewerkt, en iedere buurt 
is op verschillende economische, ruimtelijke 
en sociale karakteristieken geanalyseerd. 

Vervolgens is getracht om voor iedere 
plek, buurt en gebied alle voorkomende 
tussenmaten te visualiseren in tekeningen. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn verderop in 
dit hoofdstuk terug te vinden ter introductie 
van de ontwerp locatie die centraal zal staan 
in de rest van dit boek.

INLEIDING



15



16

Afbeelding 2. Regiokaart van de agglomoratie 
Rotterdam
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Sinds de negentiende eeuw ontwikkelt 
de stad Rotterdam zich als havenstad. De 
oude havengebieden liggen midden in de 
stad, terwijl nieuwe uitbreidingen steeds 
meer richting het westen zijn uitgelegd. In 
navolg van deze ontwikkeling trekt steeds 
meer industrie weg uit de stad richting de 
nieuwe havengebieden aan de Noordzee. 
De oude industriële havengebieden ten 
zuiden van de Maas zijn voor een groot 
deel al in ontwikkeling of zelfs al volledig 
vernieuwd. De laatste nog actieve restanten 
van het havengebied bevinden zich aan de 
zuidkade van de Maashaven, ter hoogte 
van de Tarwewijk. Midden tussen de 
voornamelijk 20e eeuwse arbeiderswijken 
staan hier nog enkele industriële kolossen 
die een groot deel van de toevoer per schip 
krijgen. Mede door de aanwezigheid van 
deze industrie kan er op dit moment nog 
niet ontwikkeld worden op deze plek. Echter 
begint zich ook op deze plek langzaam een 
gedaantewisseling te voltrekken. 
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Afbeelding 4. Axonometrische analyse van verschillen tussen de Tarwewijk en het kadegebied

Afbeelding 3. Axonmetrische analyse van de scheidingszone tussen de Tarwewijk en het kadegebied

In het onderzoek naar de tussenmaat is ook 
deze plek, waar industrie en wonen lijnrecht 
tegenover elkaar staan, aan bod gekomen. 
De Tarwewijk en de industriële zone gelegen 
aan de Maashavenkade verschillen sterk 
in maat, schaal, architectuur, en sfeer. Dit 
verschil is op veel plekken waarneembaar 
en te ervaren als tussenmaat. Het verschil 
wordt nog eens extra benadrukt in ruimtelijke 
zin door de aanwezigheid van de sterk 
scheidende elementen tussen aan elkaar 
grenzende gebieden. De Brielselaan, een 
brede ontsluitingsweg en de naastgelegen 
waterkering vormen samen een duidelijk 
obstakel en scheidslein tussen beiden. 
Daarbij komen de langgerekte stedelijke 
wanden die de residentiële gebieden 
van de Tarwewijk omkaderen en zo het 
binnengebied afsluiten.

In de axonometrische uitsnedes van een 
deel van de Tarwewijk en het gebied aan 
de Maashavenkade zijn deze scheidende 
elementen aangeduid en duidelijk 
identificeerbaar op deze grotere schaal. 
Ook de langgerekte strook bestaande uit de 
Brielselaan, ventwegen en de waterkering is 
zichtbaar als een element van grotere orde. 

ONDERZOEK
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Afbeelding 5. Analysetekening van lineaire elementen als scheidend element in de stad

Afbeelding 6. Analysetekening tegenstellingen in architectuur en schaal

Zoals eerder al beschreven ligt het 
vertrekpunt van iedere tussenmaat in de 
voor de mens waarneembare situatie. De 
effecten van deze elementen zijn daarom 
ook uiteengezet in lijntekeningen die de 
plek vanuit het perspectief van de gebruiker 
laten zien. De beelden geven goed weer 
hoe met name de grens, maar ook het 
verschil in sfeer en architectuur tussen beide 
gebieden ervaarbaar is in de ruimte en er zo 
een tussenruimte ontstaat. 

Ondanks dat de Tarwewijk ontstaan is door 
nabijgelegen haven en daaraan gevestigde 
industrie, is zowel de fysiek ruimtelijke 
relatie  als de relatie in sfeer tussen beide 
gebieden er dus nauwelijks. En hoewel de 
industrie nu nog volop draait, zal er in de 
nabije of verdere toekomst een moment 
komen dat ook de laatste fabrieken zullen 
sluiten en hun werkzaamheiden naar de 
nieuwe havengebieden verplaaten. Dit 
vraagt om een herziening van het gebied en 
zijn stedelijke ruimte. 
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Afbeelding 7. Uitzicht over de Tarwewijk en de 
industrie op de  zuidkade van de Maashaven

SCENARIO
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Het scenario voor deze toekomstige 
ontwikkeling van de locatie vormt de 
aanleiding van de ontwerpopgave.

De industriële functies langs de 
zuidelijke Maashavenkade verdwijnen, 
dit biedt mogelijkheden tot nieuwbouw, 
herontwikkeling en verdichting van dit deel 
van de twintigste-eeuwse stadsgordel. 
Herwaardering van het aanwezige 
industriële erfgoed is belangrijk, aangezien 
de bebouwing onderdeel uitmaken van 
het verhaal over het ontstaan van dit deel 
van Rotterdam. Infrastructurele elementen 
vragen om herziening. De plek krijgt een 
nieuwe programmatische invulling, waarmee 
andere eisen kunnen worden gesteld aan 
de infrastructuur. Daarnaast geld voor de 
gehele stad Rotterdam dat het nu en in de 
toekomst nog meer wordt blootgesteld 
aan de stijgende zeespiegel. De huidige 
waterkering is reeds als onvoldoende 
beschermend aangemerkt voor de 
toekomst en zal moeten worden versterkt 
en opgehoogd. Daarnaast bevindt zich een 
deel van het gebied momenteel buitendijks, 
een geven waarvan nader onderzocht dient 
te worden of dit wenselijk is in de toekomst.
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SCHAAL 1     MAASHAVENGEBIED

1
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Afbeelding 8. Gebiedskaart van het stadsdeel 
rondom de ontwikkellocatie
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De tussenmaat kent meerde schalen. Er is 
daarom gekozen voor een benadering van 
de ontwikkellocatie op drie verschillende 
schaalniveaus, gelijkend aan de analyses die 
zijn uitvoerd in het onderzoek.

Het eerste schaalniveau omvat de gehele 
zone rondom de Brielselaan van de zuid 
kade van de Maashaven tot en met de 
noordelijke randen van de residentiële 
gebied van de Tarwewijk. Het gebied wordt 
in het oosten afgekaderd door het tram- en 
metrostation Maashaven en in westen door 
het Maastunnelplein. De strategie voor dit 
grootste schaalniveau is gebaseerd op het 
eerder geïntroduceerde scenario. 
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Afbeelding 9. De ontwikkellocatie zuidelijke Maas-
havenkade gezien vanaf Katendrecht

Momenteel heeft de Brielselaan voornamelijk 
de functie als doorgaande weg en 
ontsluiting van de industriële zone, zonder 
enige connectie met de omliggende 
woongebieden. In de huidige situatie werkt 
deze weg in het gebied eerder als obstakel 
tussen de havenkade en de Tarwewijk 
dan als een verbinding.  Bij het verdwijnen 
van de industrie, zal de industriële zone 
worden doorontwikkeld tot een gebied 
met een meer residentieel karakter. Hierbij 
hoort een weg van soortgelijke schaal: 
een buurtontsluitingsweg, met een lagere 
snelheid dan de huidige stadsroute, maar 
functionerend als de ontsluiting voor de 
omliggende buurt.  

Een eerste ingreep die daarom zal worden 
gedaan is het omlaag schalen van de 
Brielselaan, van een doorgaande stadsroute, 
naar een wijk- en buurtontsluitingsweg. Waarbij 
de laan zal worden samengevoegd met de 
reeds bestaande ventweg tot één nieuwe 
weg. Het oostelijke deel zal in het directe 
verlengde liggen van de reeds bestaande 
Wolphaersbocht, een wijk-ontsluitingsweg 
met gescheiden rijbanen waartussen zich een 
metrospoor bevindt. Deze weg een iets meer 
het karakter van een doorgaande weg. Het 
westelijke deel zal worden vormgegeven als 

buurtontsluitingsweg, waarbij de rijweg wordt 
gedeeld met (brom)fietsers, met file parkeren 
aan weerszijden van de rijbaan en snelheid 
remmende maatregelen zoals drempels en 
reguliere voorrangskruisingen. Het westelijke 
deel zal niet meer verknoopt worden met de 
andere wegen op het Maastunnelplein om 
te voorkomen dat de weg als sluiproute zal 
worden gebruikt.

De waterkering bevindt zich momenteel 
midden in de ontwikkelzone (3,7+ NAP) (AHN, 
2018), parallel aan de Brielselaan. De dijk is 
nu zo’n 1,5 meter hoog, maar daar zal met 
het oog op de toekomst, klimaatverandering 
en de daarbij behorende zeespiegelstijging, 
zo’n 2,4 meter bij moeten komen (Nationaal 
Onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat, 
2010). Aangezien bij dijken een maximale 
helling van 1:3 is toegestaan zal de dijk voor 
iedere meter die hij wordt opgehoogd, 6 
meter breder worden, in dit geval ruim 14 
meter. Waar het nu dus nog een schappelijk 
dijkje is, zal de waterkering in de toekomst 
minimaal moeten verdrievoudigen in omvang 
om te voldoen aan de gestelde eisen.

Om geen obstakel te worden in de 
versmelting tussen de tarwewijk en de 
ontwikkelzone, is er voor gekozen de dijk 

STRATEGIE
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om het ontwikkelgebied heen te leggen. Er 
kunnen aansluitingen worden gemaakt op de 
reeds bestaande waterkeringen ter hoogte 
van het Maastunnelplein en de Maassilo. 
Aangezien de industrie verdwenen is, is ook 
de laatste havenfunctie van de Maashaven 
verdwenen, dit maakt het mogelijk om deze 
ingreep toe te passen. 

Een laatste stap is het vormgeven van 
de nieuwe dijk als parklandschap. In de 
tarwewijk en het gebied hier rond omheen 
zijn naast een aantal pleintjes met wat 
grasveldjes en plantsoenen weinig parken 
te vinden. Het grootste nabijgelegen park 
is het Karel de Stouteplein in Charlois. 
Het nieuwe dijklichaam biedt met zijn 
omvang een geschikte plek om dit park te 
verbinden met de ontwikkellocatie én de 
geprojecteerde brug richting Katendrecht 
(Programmabureau Stadshavens Rotterdam, 
2011). Op deze manier ontstaat er een groene 
zone die het Karel de Stouteplein via het 
nieuw aangelegde Balkon aan de Maas 
verbindt met het Kaappark op Katendrecht. 
Het dijklandschap kan verder doorlopen 
richting de Maassilo waar op de korte kade 
van de Maashaven een getijdenpark wordt 
aangelegd (Gemeente Rotterdam, 2018). 
Verder is het van belang dat de Tarwewijk 

Afbeelding 11. De herpositionering van de waterkering

Afbeelding 10. De herindeling van de stadsontsluitingswegen 
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zelf meer relatie gaat krijgen ten opzichte 
van deze groenstrook, het te ontwikkelen 
plangebied kan hier een belangrijke rol in 
spelen.

Door deze drie voorname ingrepen ontstaat 
er zone tussen de Tarwewijk en het Water 
van de Maashaven. Deze tussenzone van 
zo’n 100 meter breed en ruim een kilometer 
in lengte bestaat uit losse industrie, maar 
wordt gedomineerd door de complexen 
van Quaker Oats en de Meneba. De zone 
wordt halverwege opgedeeld door een 
nieuw aangelegd park: “het balkon aan de 
Maas” (De Binnenvaartkrant, 2015), waar 
tevens de opgang zal zijn voor een brug 
voor langzaam verkeer is geprojecteerd 
tussen Katendrecht en deze locatie 
(Programmabureau Stadshavens Rotterdam, 
2011). Ten oosten van dit park zijn reeds 
volop ontwikkelingen gaande, - op de fabriek 
van Quaker Oats na - is al het gebied in 
handen van de gemeente en ontwikkelaars 
en zijn de loodsen en bedrijfsgebouwen al 
gesloopt. Ten westen van het park bevinden 
zich enkele bedrijfspanden en loodsen, en 
het grote fabriekscomplex van de Meneba 
(Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij). 
De ingrepen bieden de mogelijkheid om 
het gebied rondom de Meneba verder aan 

Afbeelding 13. Het stadsfragment en ontwikkellocatie

Afbeelding 12. De dijk als verbindszone tussen de parken in het stadsdeel
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te pakken en het zo te verweven met het 
oostelijke deel van de Tarwewijk, dat nu 
nog als een eiland wordt omsloten door de 
Brielselaan, Pleinweg en Wolphaertsbocht. 
Hierdoor kan er een nieuwe buurt ontstaan 
met het Meneba complex als centraal 
element.  
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SCHAAL 2    MAASHAVENKADE ZUID

2
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Toen in de negentiende eeuw Rotterdam 
de “sprong naar zuid” maakte, en stad 
zich ook aan zuidoever van Maas begon 
te ontwikkelen, werden ook de eerste 
grote havenplannen ontwikkeld. Toen 
de Maashaven in 1905 werd opgeleverd 
vestigden zich met name fabrieken uit de 
graanindustrie aan zuidkade van de haven. 
Op het naastgelegen land werden in rap 
tempo arbeiderswoningen uit de grond 
gestampt om in de huisvesting van alle 
havenarbeiders te voorzien (Gemeente 
Rotterdam, -) (Meijel e.a. , 2008). Niet geheel 
ontoepasselijk werd deze week de Tarwewijk 
genoemd. Veel straatnamen verwijzen nog 
altijd naar graansoorten en dus het verleden 
en onstaan van dit stukje Rotterdam. 
De Meneba is de laatst overgebleven 
Meelfabriek in de Rotterdamse stadshavens 
en is van oorsprong een écht Rotterdams 
bedrijf. Echter, ook deze fabrieken zullen 
vroeg of laat sluiten en plek moeten maken 
voor nieuwe stadsontwikkelingen. Belangrijk 
vraagstuk in dat geval is dan hoe om te gaan 
met dit stukje Rotterdamse geschiedenis bij 
het herontwerpen van dit gebied. 

INTRODUCTIE

Afbeelding 15. Binnenplaats op het Menebaterrein 
met links de hoge meelzaksilo

Afbeelding 14. Ingekleurde historische luchtfoto van het vooroorlogse Meneba complex.
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Afbeelding 16. Het pakhuis van de Meneba, met 
op de achtergrond de hoge meelzaksilo

STRATEGIE
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Het tweede schaalniveau concentreert zich 
op het stedelijk fragment rondom het Meneba 
complex. Het fragment wordt begrensd 
door de Pleinweg, Wolphaertsbocht en de 
Maashaven. Het gebied bestaat grofweg 
uit twee delen, de industriële zone langs 
de Maashaven in het noorden en een 
residentiële zone in het zuidelijk deel. 
Doel is om, inspelend op het eerder 
vastgelegde scenario, deze industriële zone 
te herstructureren en op die manier het 
stadsfragment meer tot een geheel te maken. 
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Afbeelding 17. Huidige situatie van de ontwikkellocatie
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Een eerste stap die belangrijk is in het 
proces van herstructurering is het waarderen 
van de aanwezige architectuur in het 
gebied. Het gebied bestaat voornamelijk 
uit fabriekspanden en kantoorgebouwen. 
De oudste bebouwing van de industriële 
strook dateert uit het begin van de twintigste 
eeuw (ca. 1913-15) (Kadaster, 2018). Het 
betreft hier de Stoommeelfabriek “de 
Maas” ontworpen door de Rotterdamse 
architect Michiel Brinkman (Bonas, 2018). 
Andere prominente fabriekspanden zijn 
het grote vooroorlogse pakhuis aan de 
Maashaven, en de hoge en omvangrijke 
silo-gebouwen aan de Brielselaan uit de 
jaren ’50 en ’60 (Architectuurgids, 2018). Het 
oorspronkelijke haven- en industriegebied 
heeft sinds de aanleg eind negentiende 
eeuw een zeer vooraanstaande rol 
gespeeld in de ontwikkeling van de stad 
Rotterdam. Het contrast tussen de grote 
fabriekshallen aan de Maashaven en de 
kleine arbeiderswoningen in onder andere 
de Tarwewijk lijkt gigantisch, maar historisch 
gezien zijn beide uitersten sterk met elkaar 
verbonden. De naastgelegen woonwijken 
zijn een direct gevolg van het ontstaan van 
de havens en industrie, waarbij op grote 
schaal arbeiders en hun gezinnen moesten 
worden gehuisvest, dicht in de buurt van 
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waar zij werkten (Meijel e.a. , 2008). Het 
contrast in schaal tussen beiden vertelt het 
verhaal van de plek en de stad Rotterdam. 
Daarom kan het betekenisvol zijn voor die 
plek om enkele van deze grote prominente 
industriële elementen die verwijzen naar de 
oorsprong en geschiedenis van die plek te 
behouden. 

Het Meneba complex bestaat, zoals eerder 
al beschreven, uit vele grotere en kleinere 
elementen. Échter de essentie van het 
complex, de geschiedenis van de plek 
en het schaalverschil met de Tarwewijk 
wordt voornamelijk gevat in de grootste 
en belangrijkste elementen. Door deze 
prominente elementen te behouden en 
de overige bebouwing weg te nemen 
van het terrein blijven er 3 losse residuen 
over die ieder op zich een morfologisch 
geheel vormen: het grote betonnen 
graansilogebouw in het oosten, centraal 
de originele stoommeelfabriek waarin zich 
onder andere de molens en kantoorruimtes 
bevinden, en in het westen het pakhuis met 
de daartegenaan gelegen meelzaksilo. 

Hoewel deze residuen allemaal uit 
verschillende typen met verschillende 
schalen en maten bestaan, vormen ze wel 

een ensemble van gelijksoortige stedelijke 
blokken. Dit ensemble vormt de basis van 
geometrisch raster dat als onderlegger 
dient voor het stedenbouwkundig plan voor 
het gebied. Het ritme van dit raster parallel 
aan de tarwewijk is primair bepaald door 
het ritme van het ensemble, loodrecht op 
deze as bestaat het raster uit twee rijen 
waarvan de eerste rij qua schaal en maat 
aansluit op de Tarwewijk – en reguliere 
blokvormen – terwijl de tweede rij meer 
aansluit op de maat van het ensemble van 
de residuen. In de verdere uitwerking zal 
echter duidelijk worden dat de eerste rij zal 
dienen als een overgangsrij of waarbinnen 
op verschillende manieren blokken worden 
gepositioneerd om tot een meer compleet 
geheel van openbare ruimtes te komen, die 
de Tarwewijk en het ensemble van residuen 
verbinden. 

Belangrijk uitgangspunt in de keuze voor dit 
geometrische raster is de permeabiliteit van 
het gebied, waarbij het met grote regelmaat 
mogelijk is om het plan volgens de verticale 
assen te doorkruisen en men zich zo van de 
Tarwewijk naar het water van de Maashaven 
kan begeven. Hierbij is ook de zicht-relatie 
tussen beide zijdes van het plan belangrijk. 
De verbindingen zijn loodrecht zodat er op 



39

Afbeelding 18. Pastel Stoommeelfabrieken “de Maas” (ca. 1915 - 1920), Herman Heijenbrock
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veel plekken in plaats van een fabriekshal, 
nu een steeg of straat staat die een indicatie 
geven dat de kade zich vrij dichtbij de wijk 
bevindt. Ook moet de gebruiker het idee 
hebben zich gemakkelijk in deze gewenste 
richting (van de Maashaven) te kunnen 
begeven. 

In horizontale richting wordt het plan 
doorstoken door een enkel as van het 
raster. Deze as, initieel getekend als 
horizontale lijn, kent in zijn vertaling naar het 
stedenbouwkundige plan juist een grilliger 
verloop. Dit verloop geeft een aanzet tot 
een het ontstaan van een dwaalmilieu in 
de stedelijke ruimte. De as manifesteert 
zich als een samenhangend geheel van 
orthogonaal geschakelde tussenruimtes 
die samen een diagonale route vormen 
door het gebied heen. Vertrekpunt van 
deze dwaalroute is het scharnierpunt in 
de Brielselaan en de Wolphaertsbocht. Op 
deze plek doorsteekt de Hellevoetstraat de 
stedelijk wand van de sterk omkaderde kern 
van de Tarwewijk. Vanuit dit vertrek punt 
wordt de flaneur via een grote open ruimte 
langs de eerste blokken en het imposante 
silogebouw geleid om uit te komen bij een 
pleinachtige ruimte voor de oorspronkelijke 
Stoommeelfabriek “de Maas”. Vanaf dit plein 

kan aan weerszijden van dit pand de dijk 
worden bereikt via trappen. 

Wanneer men zich echter verder het gebiedt 
in verplaatst in lijn van as komt men via een 
oplopende straat op een tweede, groter 
plein, die zich centraal in het gebiedt bevindt. 
Met dit plein stelt het plangebied zich open 
richting de tarwewijk en verbindt het ook hier 
de wijk met de kade langs de Maashaven. 
Het plein heeft een publiek karakter en wordt 
ruimtelijk en programmatisch gedefinieerd 
door de plinten van omringende blokken 
en monolieten. Iedere pleinwand heeft 
zijn eigen karakter en zo kan er een 
grote openbare ruimte met gevarieerde 
omkadering ontstaan. Het plein wordt 
namelijk gevormd door een (oud) woonblok 
uit de tarwewijk, een nieuw woonblok, 
een residu van het Meneba complex, een 
nieuwe monoliet en een kleiner ambigu 
woonblok. Het plein als tussenruimte, tussen 
verschillende schalen (groot industrieel, 
klein residentieel), tussen verschillende 
sferen (oud en nieuw), stedelijke vormen 
(blok en monoliet) maar bovendien ook 
tussen binnen- en buitendijks.

Niet alleen het plein, maar ook het verlengde 
van de openbare ruimte ten westen van het 
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Afbeelding 21. Beeld van het stedenbouwkundige plan

Afbeelding 20. Beeld van de toegepaste ontwerpstrategiëen

Afbeelding 19. Het dijklichaam
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plein liggen op dijkniveau. De diagonale 
route loopt verder het westelijke deel van 
het plangebied. Dit deel heeft een meer 
residentieel karakter. Eerder is vastgesteld 
dat het vernieuwde, verhoogde dijklichaam 
om het ontwikkelgebied heen zal worden 
gelegd. De maat van het ontwikkelgebied 
biedt de mogelijkheid om het dijklichaam 
ook het gebied in te trekken. Waar op 
sommige plekken de dijk écht ervaren zal 
worden doordat men erop moet klimmen 
middels een trap of hellingbaan, ligt deze 
hellingbaan op andere plekken meer 
centraler in het gebied. Hierdoor zal de 
voornamelijk nieuwe bebouwing zich op 
dijkhoogte bevinden, en kan er een sterkere 
relatie kunnen ontstaan met de Maashaven. 
De dijk zal zich op sommige plekken minder 
manifesteren als op zichzelf staand element 
die het land omkaderd en juist meer opgaan 
in het geheel van bebouwde en openbare 
ruimte.

De route kan worden vervolgd in westelijke 
richting, richting een deel van het plangebied 
met een meer residentieel karakter. Via een 
woonstraat met hofje komt men uit bij een 
open ruimte die overgaat in het dijkpark van 
waaruit de gehele Maashaven kan worden 
overzien. Hier wordt het ensemble van 

monolieten en blokken besloten door een 
laatste hoogteaccent in de vorm van een 
ruim 80 meter hoge woontoren. 
De volledige doorlopende diagonaal, 
evenals alle openbare ruimtes in plangebied 
zijn als verblijfs- en verkeersruimte voor 
langzaam verkeer (voetgangersgebied, 
fietser te gast) ingericht. Parkeren gebeurd 
onder het maaiveld, in én onder de dijk en 
bebouwing. Dit beeld wordt geïllustreerd 
aan de hand van enkele doorsnedes van het 
gebiedsontwerp en een plattegrond van het 
centrum van het plangebied.
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Afbeelding 22. Plattegrond van het stedenbouwkundige plan

afbeelding wordt verbeterd
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Het primaire programma van het 
plangebied betreft wonen. De monumentale 
fabrieksgebouwen, centrale route door 
het gebied en de open plekken in het 
plangebied vragen echter op zijn minst om 
een bijzonder programma in de plint. 

Gezien de tweezijdigheid van de plinten van 
de oude fabriekspanden, die zowel aan de 
kade als aan de open ruimtes grenzen, is 
ervoor gekozen om hier horeca te vestigen. 
In de oude stoommeelfabriek zijn dit 
gelegenheden die aansluiten op het verdere 
programma van dit pand. Als eye-catcher  van 
het gebied leent dit gebouw zich uitstekend 
om extra bedrijvigheid het gebied binnen 
te halen. Op de verdiepingen huisvest 
dit gebouw  dan ook kantoorruimtes en 
werkplekken voor creatieve ondernemers. 
De plint zal dus plek moeten bieden aan 
bijvoorbeeld een lunchgelegenheid en 
zakelijk café waar ondermers relaties kunnen 
ontvangen. 

Voor het oorspronkelijke pakhuis geldt dat 
het centraal in het gebied aan een prominente 
openbare ruimte ligt waaraan veel publieke 
functies en winkelruimtes liggen. De horeca 
hier zal dus meer het karakter moeten 
krijgen van een restaurant/café waar zowel 

PROGRAMMA
dagjesmensen als de Rotterdammer moet 
kunnen lunchen, dineren en ontspannen.  
Het meelzaksilo gebouw met zijn kolossale 
betonnen silo’s biedt goede mogelijkheden 
voor bijzondere functies zoals een 
sportcentrum en adventure centrum. Er 
zijn weinig plekken om te sporten en 
ontspannen in de Tarwewijk, dit zou dan ook 
een goede toevoeging kunnen vormen op 
het programma van de wijk.

Ook de grote betonnen graansilohal is 
voorbestemd voor een bijzondere functie, 
een meelmuseum zou het verhaal van 
deze plek in stand kunnen houden en 
vertellen over de ontwikkeling en groei van 
de graanindustrie en de historie van de 
Meneba. De graanindustrie heeft een zeer 
belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling 
van Rotterdam Zuid, een prominente plek is 
gewenst om dit te herinneren. Verder zou 
de grote open begane grond ruimte kunnen 
bieden aan een supermarkt. Het is een goed 
bereikbare plek gelegen aan het begin van 
het plangebied, dicht bij de Brielselaan. 
Bezoekers hoeven zo niet de hele wijk door 
om de supermarkt te bereiken.

Rond het centrale plein bieden de kopse 
kanten van de aangelegen bouwblokken 
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supermarkt
entree 

museum & 
museum-

winkel

chique / 
zakelijk 

restaurant / 
grand café

flex kantoorruimtes met 
centrale toegang

restaurant / bar

ouderenzorg

kleine bedrijfruimtes 
met eigen toegang

zorgcentrum / 
huisarts / 
tandarts / 

fysiotherapie

winkel-
ruimtes

winkel-
ruimtes

sportcentrum / 
klimcentrum

Afbeelding 23. Functiekaart van het stedenbouwkundige plan en omgeving.
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Afbeelding 24. Functiekaart van het stedenbouwkundige plan en omgeving.

in de plint ruimte voor winkels en 
ondernemingen. Het monoliete blok 
gelegen ten noordwesten van het plein ligt 
grotendeels in de residentiële zone van het 
plangebied en biedt daarmee een geschikte 
plek voor bijvoorbeeld ouderenwoningen 
in de hoogbouw en zorgfuncties voor het 
gebied in de plint aan het plein. 

Flexwerk Ondernemingsruimtes / Kleine kantoor-
ruimtes

Restaurant / Grand café

Wonen (grondgebonden & appartementen)

Zorgwonen / Ouderen

Meelmuseum

Winkelfuncties / buurtvoorzieningen

Parkeren

Bergingen
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Afbeelding 25. Functiekaart van het stedenbouwkundige plan en omgeving.
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Afbeelding 26. Doorsnede door het woongebied, parkeren onder de blokken en in het dijklichaam.
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Afbeelding 27. Doorsnede door het centrale plein grenzend aan woonbebouwing van de tarwewijk en het pakhuis van de Meneba
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Afbeelding 28. Doorsnede ter hoogte van het molengebouw van de Meneba met hiertegenover een woongebouw met commerciele plint aan de pleinzijde
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SCHAAL 3     AMBIGUE ARCHITECTUUR

3
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Het stedenbouwkundige model is 
voornamelijk opgebouwd uit monolieten en 
blokelementen. De geringe breedte van het 
plangebied ter plaatse van grotere, reeds 
bestaan residuen van het Meneba complex 
vraagt echter om de toevoeging een derde 
vorm die als type zowel aansluit op de 
klassieke blokverkaveling in de Tarwewijk als 
de grootschalige bebouwing van de Meneba. 
Een kleiner stedelijk blok, geschikt voor 
woonfuncties, maar ook met een grotendeels 
publieke plint is gepositioneerd tussen de 
meelzaksilo en de portieketagewoningen 
aan de Brielselaan. Daarnaast is het blokje 
zowel gesitueerd aan het centrale plein van 
het plangebied als aan een meer reguliere 
woonstraat en de diagonale route door het 
plangebied. Het blok is ook een stuk hoger 
ontworpen dan een regulier blok, het gebouw 
vraagt namelijk om enige massa om niet weg 
te vallen tegenover de kolossale meelzaksilo 
aan de achterzijde van het gebouw.

In dit derde hoofdstuk zal worden ingegaan 
op deze derde schaal, de schaal van plek. 
De plek is in dit geval te vatten in dit ambigue 
stedelijk blok met verschillend programma, 
grenzend aan verschillende ruimtes en 
samenstelling van twee verschillende 
bloktypologieën. Uitdaging in deze opgave 

ligt hem in hoe er omgegaan moet worden 
met zo’n complexe opgave op een relatief 
klein oppervlak. Zo biedt het blok weinig 
mogelijkheden tot grondgebonden 
woningen, aangezien een groot deel van de 
plint bezet is, maar is het te hoog voor enkel 
woningen met portiekontsluiting. Een andere, 
ruimte-economische ontsluitingstypologie 
met gunstige woningplattegronden op dit 
kleine canvas is dus gevraagd. Naast dat het 
ontwerp voor dit gebouw op verschillende 
type publieke ruimtes aan de buitenzijde 
dient te anticiperen, heeft het pand ook een 
binnenplaats. Hierin ligt de uitdaging om 
vanuit het ontwerp deze plek een functie 
te geven om te voorkomen dat het tot een 
mis- of ongebruikte ruimte verwordt. Verder 
zal er gezocht moeten worden naar een 
evenwichtig gevelbeeld, dat het voorkomen 
van de blokvorm kracht bij kan zetten als 
monoliet. De gevels zullen hierbij een reactie 
zijn op de reeds aanwezige architectuur van 
de Meneba en de Tarwewijk, vraag is dat ook 
wat de juiste reactie hierbij is en hoe deze tot 
stand komt. 

INTRODUCTIE

Afbeelding 29. Axonetrische weergave van het 
architectonisch ontwerp
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Afbeelding 30. Axonometrische situatieschets
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Het ontwerpproces waaruit uiteindelijk een 
passend ontwerp is voortgekomen kent 
twee parallelle ontwikkelingen. De eerste 
ontwikkeling gaat over de gevel van het 
gebouw. Het gebouw, ruimtelijk een open, 
U-vormig blok, moet een veelzijdig “jasje” 
meekrijgen dat de ambiguïteit van het gebouw 
ondersteund. In dit geval betekent dit dus 

GEVEL

dat de gevel het opengebroken blok tot een 
geheel moet vormen, zodat het, ondanks zijn 
vorm, toch kan spiegelen aan de monolieten 
in het plangebied. Daarnaast moet de gevel 
veelzijdig – of ambigu – zijn omdat het aan 
een divers aantal stedelijke ruimtes grenst. 

Het vertrekpunt van de gevelcompositie 

Afbeelding 30. Zuidgevel
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ligt in de klassieke, in het plangebied veel 
aanwezige, verdeling van plint, lijf en kroon. 
In meer of mindere mate vertonen alle 
gebouwen van het Meneba complex deze 
drieledige compositievorm. Ook fragmenten 
van het bouwblok langs de Brielselaan 
vertonen – zij het in mindere mate – 
kenmerken van een dergelijke compositie. In 

verschillende stappen is vervolgens een strikt 
en eenzijdig gevelbeeld doorontwikkeld tot 
een veelzijdig en afwisselend gevelbeeld met 
verticale baksteenplastieken en horizontale 
natuursteen banden. Gevelopeningen in 
het lijf kennen een ritme van raampartijen 
die worden afgewisseld met Franse en 
uitpandige balkons.  

Afbeelding 31. Westgevel
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Dit ritme is doorgezet bij de gevelopeningen 
in de kroon. Door het toevoegen van een 
set-back in de kroon krijgt de gevel en het 
gebouw een eleganter karakter. Ook zal dit 
het gebouw in het straatbeeld minder hoog 
doen lijken. Waardoor het aanwezige verschil 
in  gebouwhoogte tussen beide zijden van de 
Brielselaan visueel wordt genivelleerd. 

De plint heeft een robuster karakter gekregen 
met een grotere schaal van raamopeningen 
en penanten, die op deze manier het gebouw 
visueel dragen. Door de plint te omlijsten 
met natuurstenen kolommen wordt dit 
beeld versterkt. De grote raamopeningen 
geven al een indicatie dat er niet gewoond 
wordt achter de plint, maar er commerciële 

Afbeelding 32. Noordgevel
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Afbeelding 33. Oostgevelfuncties in terug te vinden zijn, op enkele 
uitzonderingen na. 
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PLATTEGROND & DOORSNEDE

De veelzijdigheid van het ontwerp wordt 
onderstreept door de plattegronden, 
Een veelzijdige, open structuur biedt 
de mogelijkheid tot commerciëel én 
woonprogramma. De publieke functies in 
de plint worden vanaf de buitenzijde van het 
blok ontsloten, terwijl de private woonfuncties 
vanaf het meer besloten binnenterrein 

bereikbaar zijn. Enkele woningen hebben 
directe entree, de overige appartementen 
zijn bereikbaar via centrale stijgpunten met 
liften en wokkeltrappen. Ieder stijgpunt 
ontsluit 2 appartementen per verdieping met 
uitzondering van de bovenste verdieping. 
 
De appartementen variëren in grootte van 

Afbeelding 33.. Plattegrond eerste etage
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een kleine tachtig tot ruime penthouses van 
maximaal 150 vierkante meter. Op tweede tot 
en met de vijfde verdieping bevinden zich 8 
appartementen per woonlaag, op de eerste 
verdieping bevinden zich 4 appartementen 
en op de bovenste etage bevinden zich 6 
appartementen. Door de vorm en geringe 
diepte van het blok is ieder appartement 

aan ten minste twee gevelzijden gesitueerd 
en ruim de helft aan 3 gevelzijden.  Dit biedt 
veel vrijheid voor de woningplattegonden, 
aangezien er op veel plekken daglicht in de 
woning gebracht kan worden. 

Afbeelding 34. Plattegrond tweede tot en met 
vijfde etage
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Afbeelding 35. Plattegrond zesde etage
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Afbeelding 36. Plattegrond beganegrond
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Afbeelding 37. Doorsnede 1, oost-west
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Afbeelding 38. Doorsnede 2, noord-zuid
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Ter ondersteuning van het architectonische 
beeld is er een gevelfragment technisch 
uitgewerkt om te onderbouwen hoe een 
dergelijk beeld gemaakt kan worden. Grote 
uitdaging in deze specifieke doorsnedes 
zijn de diepe negge bij de balkonopening, 
waardoor het kozijn in de constructieve 
lijn komt te liggen in plaats van in de 
isolatielijn. Ook liggen de kozijnen van 
het schuifraam volledig verzonken in de 
wanden, muren en plafond, waarmee 
binnen en buiten in elkaar over lijken te 
lopen. Speciaal hiervoor is gekozen voor 
het Reynaers Hi-Finity schuifsysteem dat 
voor dergelijke situaties ontwikkeld is. Voor 
de uitkragende dakrand, balustrade en 
balkons is gekozen voor twee verschillende 
koude-brug onderbrekingssystemen van 
Isokorf. De natuurstenen Portland Roach 
gevelstenen zijn via een op de steen 
gelijmd ophangsysteem aan het het gebouw 
gemonteerd, terwijl de lateien rusten op de 
baksteen penanten. 

TECHNISCHE UITWERKING

Afbeelding 40. Geveldoorsnede 1:40Afbeelding 39. Detailbeeld gevel
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Afbeelding 41. Detail dakterras 1:10
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Afbeelding 42. Detail balkon 1:10
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Afbeelding 43. Detail dakrand 1:10
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CONCLUSIE & BIJLAGEN
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In het vooronderzoek werd geconcludeerd 
dat de tussenmaat tot stand komt door 
de aanwezigheid van meerdere thema’s, 
veroorzaakt door een combinatie van 
historische, sociale, ruimtelijke en 
economische factoren. Maar ook dat de 
gebruiker degene is die hier uiteindelijk 
invulling aan geeft. De tussenmaat is tot op 
zeker hoogte ambigu, een verschijnsel met 
meerdere kanten. Dit vraagt dan ook om 
een benadering die ambigu is, waarbij de 
ontwerper deze verschillende componenten 
beïnvloed.

Dit project is een duidelijk voorbeeld van 
een situatie waarin meerdere factoren 
meespelen in de tussenruimte. Dit kunnen 
elementen van grotere orde en logica’s zijn, 
zoals de Brielselaan, de waterkering en de 
Maashaven, maar op kleinere menselijke 
schaal ook de verschillen in sferen tussen 
de Tarwewijk en het industriële gebied 
rond de Meneba. De aanwezigheid van 
deze elementen kunnen allemaal verklaard 
worden met historische, economische, 
ruimtelijke en sociale achtergronden. 

Wanneer een van deze factoren wijzigt, zoals 
in het geschetste scenario van het vertrek 
van de industriële functie, dan vraagt dit 

om een reactie van de andere factoren. De 
ontwerper kan zijn invloed uitoefenen op de 
ruimtelijke component, en zo de verandering 
van de tussenmaat regisseren.

In de drie verschillende ontwerpschalen 
wordt getracht het tussen op de gewenste 
manier te beïnvloeden om tot een nieuwe 
gewenste situatie te komen. Door de 
veelzijdigheid van het ontwerpvraagstuk zijn 
de oplossingen ambigu, aangezien ze aan 
verschillende factoren moeten antwoorden. 
Zo moet de dijk antwoorden aan zowel de 
ruimtelijke component, waarin stedelijke 
ruimtes worden gescheiden, als een 
sociale component waarbij de mens voor 
de zeespiegelstijging beschermd dient te 
worden.

De openbare ruimte in het plangebied moet 
op verschillende plekken bemiddelen tussen 
bestaande en nieuwe bebouwing, industrie 
en wonen, water en land. De bebouwing 
vormt de ruimte en speelt zo mee in 
de vorming van nieuwe tussenruimtes. 
Het uitgewerkte blok definieert met een 
ambigue verschijning verschillende ruimtes. 
Naar buiten toe is het gebouw vormgegeven 
als monoliet, terwijl als vorm het gebouw als 
open blok meespeelt in het ensemble van 

CONCLUSIE

Afbeelding 44. Schematische weergave stedelijke 
interventies
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plangebied, en ook als zodanig door de 
bewoner ervaren kan worden. 

Bij een dergelijk ambigu gebouw hoort 
dus een eenduidige gevel die zowel 
als voor- en als achterkant kan werken, 
maar toch het gebouw als geheel doet 
voorkomen. Een voor- en achterzijde van 
de woonetages vragen (afhankelijk van de 
plattegrond) om een verschillende soort 
gevelopeningen. Het gevelontwerp zal dus 
enige flexibiliteit moeten bevatten. Aan de 
smallere binnenplaats moet het daglicht zo 
optimaal in de woning gebracht worden en 
kunnen uitkragingen het best achterwege 
gelaten worden, terwijl de gevels aan de 
buitenzijdes van het blok juist met balkons 
kunnen bijdragen aan de interactie in de 
publieke ruimte.  Het opdelen van de gevel 
in het klassieke plint-lijf-kroon model geeft 
de ontwerper de mogelijkheid om in de 
plint - waarin de functie verschilt van het lijf 
- een ontwerp te maken dat afwijkt van de 
compositie van het lijf. Wel worden in dit geval 
hoogteverschillen sterker benadrukt dan 
wanneer de gehele façade een eenduidige 
en meer neutrale compositie kent. 

Algemener kan gesteld worden dat 
ontwerpen vanuit het tussen betekent dat 

de ontwerper ontwerpt met als basisgedacht 
de thema’s waaruit het tussen bestaat zoals 

De ontwikkelde benadering van deze case 
biedt verschillende handvatten om met de 
tussenmaat te ontwerpen. Met een open 
architectuur, die multifunctionaliteit toelaat 
en een flexibel gevel ontwerp voortkomend 
uit een klassieke compositie onstaat een 
karaktervol blok dat het stedebouwkundig 
plan doorvertaald in zijn architectuur. 

Afbeelding 45. Schematische weergave architec-
tonisch concept
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During the first semester of the 2017-2018 
graduation studio “the Architecture of the 
intermediate size” a case study on the topic 
of intermediate space in the city of Rotterdam 
was carried out by a group of 8 students. As a 
part of this study numerous spots in three city 
districts were analyzed. One of these spots 
was located at the Brielselaan, located within 
the early 20th century expansion areas of 
the city, next to an old industrial grain harbor. 
Today only two factories are still located at the 
harbor, since most of the industry moved out 
of this central city area to new, larger industrial 
harbor sites outside the city. It is highly likely 
that also the last two factories will leave their 
current locations within foreseeable time, and 
thus a revision of this last remaining part of the 
inner-city docks is needed. With a triple scale 
approach related to the previous carried out 
case-study a strategy has been developed to 
respond to this future scenario. 

The first scale approach copes with the 
programmatic changes of the area and the 
possibilities to reconnect the industrial site 
with the residential area located next to it. 
The approach consists of the relocation of a 
large road running between the residential 
area and the industrial site (image 10, p. 28), 
relocation and upgrade of the current dyke 

structure (image 11, p. 28), implementation of a 
new green structure on the dyke connecting 
several parks within the city district to each 
other (image 12, p. 29), in order to merge a 
part of the residential area with the industrial 
zone into a new city fragment (image 13, p. 29)

The second scale approach copes with 
spatial challenges the come to presence 
when merging the residential and industrial 
area together with the new dyke structure. 
The dyke is blended with the urban tissue 
(image 19, p. 41). Valuable remaining parts of 
the industrial site form the basis for a new 
urban ensemble of blocks and monoliths 
(image 20 & 21, p. 41), ambiguous blocks are 
added to achieve a good fusion between 
residential blocks and the industrial residues 
(image 22, p. 43). 

The third scale copes with the design of one 
of these ambiguous blocks. A building that 
negotiates between being a block in its form 
(image 29, p. 57), but having the appearance 
of a monolith. From an open architecture 
and flexible façade which is derived from a 
classical composition, a charismatic block has 
been developed that translates the strategy 
of the first two scales into the architecture, the 
human scale.
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Parralel aan de studio “the architecture 
of the intermediate size” in Eindhoven 
studeerde ook een groep studenten aan 
de Universiteit van Antwerpen op dit thema. 
In het kader van internationalisering en 
verdieping is de mogelijkheid aangegrepen 
om een samenwerking aan te gaan met deze 
groep onder leiding van Koen van Bockstal 
en Dirk Janssen. Er zijn gedurende het 
eerste semester van de afstudeerperiode 
verschillende ontmoetingen geweest tussen 
studenten en docenten vanuit beide steden. 

Tijdens een eerste verkennende ontmoeting 
hebben beide groepen zich aan elkaar 
geïntroduceerd. Hierbij zijn ambities tussen 
beide groepen besproken, is een eerste 
opzet van werk- en benaderingswijzen 
tussen beide groep vergeleken en 
bediscussieerd en is er naar een 
gezamenlijke planning gekeken. Later heeft 
nog een tweede ontmoeting plaatsgevonden 
ter voorbereiding van wat uiteindelijk een 
driedaagse workshop is geworden. 

Begin december heeft de workshop 
plaatsgevonden. Met een uitgebreid 
en gevarieerd programma is het thema 
op verschillende wijzen belicht en 
besproken. Beide groepen hebben middels 

uitgebreide presentaties hun bevindingen 
gepresenteerd, en nabesproken. Daarnaast 
zijn er inspirerende lezingen gegeven door 
enkele afgestudeerde studenten van de 
Universiteit van Antwerpen, en medeauteur 
van het boek De Tussenmaat Like Bijlsma. 
Als intermezzo, maar ook ter inspiratie, is 
er een bijeenkomst bijgewoond waarin de 
resultaten van een internationale competitie 
over de toekomstige ontwikkelingen van het 
Antwerpse stadsdeel Linkeroever werden 
gepresenteerd. 

In het vervolg van de workshop is in twee 
gemengde groepen, met zowel Eindhovense 
als Antwerpse studenten aan een opdracht 
gerelateerd aan het thema Tussenmaat 
gewerkt. Hierbij is de stad Antwerpen 
verkend aan de hand van vooraf bepaalde 
thema’s, waarbij een groep vanaf de 
stadsrand naar het centrum is getrokken en 
de andere groep in tegengestelde richting. 
Vervolgens hebben beide teams hun 
observaties verwerkt in een model, waarin de 
thema’s tot uitdrukking diende te komen. De 
eindresultaten zijn aan elkaar gepresenteerd 
en bediscussieerd. Helaas is het na afloop 
van deze inspirerende workshop door 
verschillende omstandigheden niet meer 
tot een tot een treffen gekomen. Toch kan 
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worden teruggekeken op een leerzame en 
vruchtbare samenwerking.

Voornaamste gevolg van de samenwerking 
is het tot nieuwe inzichten komen binnen het 
thema en aanscherpen van elkaars methodes 
en bevindingen. Wanneer de werken van 
beide groepen naast elkaar gelegd worden 
kunnen interessante overeenkomsten en 
verschillen worden gevonden. Middels een 
korte samenvatting zal hierop ingegaan 
worden waarbij de werkwijze van de groep 
uit Eindhoven bij de lezer reeds als bekend 
verondersteld wordt.

De groep Antwerpse studenten was 
aangewezen op een tweetal locaties in 
de twintigste-eeuwse ring van Antwerpen: 
Morkhoven en Ertbruggen. Voor deze 
locaties is door de groep allereerst een 
aantal standaard analyses uitgevoerd, 
waarbij basiskaarten zijn gemaakt zoals 
mobiliteits-, groen-, morfologie-, functie-, 
hoogte-, eigendoms-, en historische kaarten, 
axonometriëen en straatdoorsnedes. 
Geïnspireerd op de werkwijze van de 
studenten uit Eindhoven is besloten om ook 
observaties vast te leggen met filmpjes om zo 
tot nieuwe inzichten voor benaderingswijzen 
te komen. Vervolgens zijn verschillende 

plekken met ieder een eigen karakter 
en typologie in de wijken uitgewerkt en 
onderzocht. 

Een eerste interessant observatie tussen de 
werkwijzen van de groep uit Antwerpen en 
Eindhoven is het gebruik van basisanalyses. 
Waar de Antwerpse studenten hiermee 
aanvingen, om een beter begrip van de 
situatie te krijgen alvorens er dieper op in te 
gaan, is de groep uit Eindhoven pas later in 
het proces dergelijke analyses gaan doen 
om de eigen observaties en bevindingen 
te kunnen verklaren. Daarnaast zit er een 
verschil in schaalsprongen. Voor de groep 
uit Antwerpen bestaat de benaderingswijze 
grofweg uit twee schalen, die van de wijk, 
en die van plekken, daartegenover staat 
dat de groep uit Eindhoven ook nog een 
derde, grotere schaal behandelt, namelijk 
stadsdelen. Mogelijk is dit een direct gevolg 
van het feit dat de groep uit Antwerpen enkel 
uit architectuurstudenten bestond, terwijl 
in de Eindhovense groep ook stedenbouw 
studenten deelnamen.

Interessant is de benadering in thema’s. 
Hoewel deze voor de groep uit Eindhoven 
een centrale positie hebben in het 
onderzoek, geld ook dat de groep uit 
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Antwerpen met vergelijkbare thema’s 
werkten zoals het thema tussen “ontwerp 
en gebruik”, wat qua inhoud overeenkomstig 
is met het thema “mismatch”. Daarnaast 
hebben beide groepen de methode 
van observeren en het filmen van deze 
observaties toegepast, wat wellicht een 
verklaring is voor de overeenkomstigheid 
in de benadering van de thema’s. Ook het 
gebruik van straatdoorsnedes op kleinere 
schaal en axonometrieën op grotere schaal 
gebeurt in beide onderzoeken.

De samenwerking heeft zeker zijn bijdrage 
geleverd aan het gehele proces van 
het afstuderen. Regelmatig diende de 
stad Antwerpen als spiegellocatie voor 
bevindingen en methodieken in het 
onderzoeksproces. De onderzoeken 
en kritieken van de afstudeergroep uit 
Antwerpen hebben tot aanscherping van het 
eigen werk geleid. 

Afbeelding 46. Workshop model met bestaande 
uit kartonnen straatprofielen

Afbeelding 47. De afstand tussen de 
straatprofielen wordt bepaalt door de lengte van 
de straat.
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