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samenVaTTinG 
/ summarY

The topic of the graduation studio is ‘intermediate size’ 
which probably not rings a bell immediately. The fact 
that it is an undefined definition is what attracted me, 
to join the studio. From september until mid January, 
as a group we executed a research; trying to get grip on 
the topic. We mainly observed and analysed specific 
spots, to try and understand why we interpreted them 
as an intermediate domain. There was one particular 
fragment, which attracted my interest. 

This fragment is located on the edge of the afrikaander 
district in rotterdam and was part of the urban renewal 
in the late 1980’s. old structures were interrupted, new 
building typologies were added and the application 
of the public space was different. There were two 
things, which fascinated me. First of all, the junction 
of different building typologies. Particularly the way 
that the building blocks complimented each other 
intrigued me. secondly, the presence of a sequence of 
multiple public spaces was fascinating.  i decided to 
execute a research, with the aim of being able to make 
a statement about the interaction between the two. 
Thus, the influence of the architectural aspects on the 
public domain and the urban aspects, which define 
the public domain, were researched.  

The intermediate spaces in the fragment could roughly 
be categorized into two groups. However, the spaces i 
found intriguing ranged in between the two extremes. 
The conclusion led to the design brief: Design the east 
flank of the afrikaander district with special attention 
to the defined intermediate size of public spaces.

The developing area used to be part of a railway yard 
and has become empty with the disappearance of the 
port activities. in order to get grip on the scale, various 
plans were researched: berlage’s amsterdam Zuid, the 
mietskaserne and the plan of Diener & Diener.  as a 
consequence i developed my own design principles; 
structure, unity and intermediate spaces. The main 
organization consists of a linear structure, which 
emphasizes the direction of the plot, with a collection 
of building blocks. The building blocks create a certain 
form in the sense of a constellation. To achieve this 
constellation, the collection contains similarities in 
size, scale and materials. 

The collection of building blocks defines the 
intermediates spaces. There is a wide spectrum of 
intermediate spaces present, with various scales. 

6
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First of all, the intermediate spaces between the 
building blocks: a network of formal intermediate 
spaces along an axis. The second category presents 
the spaces inside the building blocks, which are always 
surrounded. and the third category: differentiations of 
the building blocks are used as connectors. 

in conclusion, the researched focussed on various 
intermediate domains. During the design process, it 
became clear that the intermediate spaces needed a 
specific approach on every scale. The design shows the 
importance of the transitions, which make the various 
intermediate domains tangible. The careful design of 
the transitions has led to continuity and coherence. 
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inTroDucTie

als amsterdammer is de verdichting van de stad een 
actueel onderwerp. Door de booming huizenmarkt is 
elke vierkante meter in de stad ongeveer vijfduizend 
euro waard, waardoor volbouwen een logische optie 
lijkt. meer en meer ‘overgebleven’ ruimtes worden 
gekocht door grote ontwikkelaars en getransformeerd 
in enorme, eenzijdige appartementsgebouwen. ik 
beschouw deze huidige toestand van grote zorg. 

naar mijn mening zijn deze ‘tussen’ ruimtes vaak de 
pareltjes van de stad. Plaatsen met de mogelijkheid 
om je te verrassen. Tijdens de master waren deze 
juweeltjes, zoals de amsterdamse hofjes vaak 
inspiratiebronnen. een uitgebreid onderzoek naar deze 
tussenruimtes voelde als een natuurlijk vervolg. 

Het begrip de tussenmaat, bevat geen 
afgebakende definitie en is polyinterpretabel. 
De ongedefineerbaarheid en zekere mate van 
raadselachtigheid maakte mij nieuwsgierig. 
De afstudeerstudio bood genoeg ruimte om op 
ontdekkingstocht te gaan. een ontdekkingstocht 
naar de kwaliteiten van de tussenruimtes, zodat 
ik uiteindelijk met mijn ontwerp mijn visie op het 
onderwerp kon geven. 

na een groot vooronderzoek naar de tussenmaat in 
drie deelgebieden in rotterdam, is mijn persoonlijke 
onderzoek gestart met een analyse van een fragment 
in de afrikaanderwijk. al tijdens de observaties van 
het vooronderzoek werd mijn interesse gewekt door de 
contramal van de publieke ruimte. een studie naar de 
bebouwde- en publieke ruimte leidde tot de definiëring 
van mijn ontwerpopgave; Geef de oostflank van de 
afrikaanderwijk vorm met speciale aandacht voor de 
gedefinieerde tussenmaat van publieke ruimtes.

De weg die ik hierbij heb afgelegd is in een vijftal 
hoofdstukken te lezen. Het eerste hoofdstuk geeft een 
beknopte samenvatting van het vooronderzoek over 
de stadshavens. Hoofdstuk twee bevat het onderzoek 
naar het fragment in de afrikaanderwijk, van observatie 
tot conclusie en definiëring van de ontwerpopgave. in 
hoofdstuk drie is de verkavelingsstrategie te lezen die 
leidt tot het ontwerp van een verkavelingsstructuur. 
Vervolgens is in hoofdstuk vier de definiëring van 
ontwerpprincipes en vertaling naar een nieuwe 
hoofdorganisatie te lezen. Het laatste hoofdstuk gaat 
in op het ontworpen spectrum van tussenruimtes en 
hoe deze tot elkaar verhouden. 

9
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aFsTuDeersTuDio
De Tussen maaT
Voorafgaand aan het ontwerp, is in groepsverband onderzoek 
gedaan naar de tussenmaat in drie deelgebieden in rotterdam; 
stadshavens, rottezoom en Versplinterd hart. De stad rotterdam 
leende zich hier goed voor, door zijn rijke geschiedenis en potentie 
als ontwikkel locatie. Tezamen met twee andere studenten 
hebben wij het onderzoek over de stadshavens in rotterdam Zuid 
uitgevoerd. 

1 
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De ontdekkingstocht van de tussenmaat begon 
in september met de gehele groep. aan de hand 
van observaties hebben we de geïdentificeerde 
tussenmaten gecategoriseerd in drie hoofdthema’s: 
superpositie, mis match en toe-eigening. mis match 
heeft betrekking op de relatie tussen het ruimtelijk 
ontwerp met beoogde gebruik en het daadwerkelijke 
gebruik. Het thema toe-eigening heeft betrekking 
op ruimtes die geïdentificeerd of ervaren kunnen 
worden als geclaimd door gebruik van het individu 
of collectief. Het thema superpositie heeft nog eens 
een andere invalshoek en heeft betrekking op plekken 
waar elementen van verschillende soorten stedelijke 
lagen en weefsels kunnen worden ervaren. 

De eerste twee thema’s leggen de nadruk op het 
gebruik van de ruimte. superpositie daarentegen gaat 
over de leesbaarheid van de ruimte. Dit maakte het 
mogelijk om bij het thema superpositie relaties te 
leggen met het verleden. Hierdoor stond het ruimtelijke 
component centraal. mijn interesse lag niet zozeer bij 
het thema superpositie, maar juist bij de leesbaarheid 
van een fragment stedelijk weefsel. uiteindelijk is mijn 
persoonlijke onderzoek hiermee begonnen.  

  

De TussenmaaT en roTTerDam

mis maTcH

GebruiK

LeesbaarHeiD

Toe-eiGeninG

suPerPosiTie
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Het tot stand komen van een plek en de relatie met 
het verleden is belangrijk bij het begrijpen van de 
tussenmaat. rotterdam kent een rijke geschiedenis, 
waarin de stad zich heeft ontwikkeld als een van de 
grootste haven- en industriecomplexen van europa. 
belangrijke gebeurtenissen, zoals de realisatie van 
de nieuwe waterweg (1872) en de treinverbinding 
naar rotterdam zuid (1878) zorgden in de 19e eeuw 
voor de transformatie van polderlandschap tot een 
industrielandschap. De industrie trok op zijn beurt 
werknemers aan en zo groeide rotterdam in een rap 
tempo (erfgoedhuis Zuidholland, 2017). 

echter, de tweede wereldoorlog ging gepaard met 
verwoestende bombardementen, die diepe wonden 
hebben achtergelaten. De brandgrens markeert, tot de 
dag van vandaag, de grens tot waar de brand als gevolg 
van het bombardement van rotterdam in 1940 de stad 
heeft verwoest (Gemeente rotterdam & Hage, 2008; 
bohlmeijer, n.d.). 

na de oorlog  zorgden de uitbreidingsplannen van 
Witteveen en de Jongh voor een moderne en nieuwe 
visie. De auto werd een belangrijk vervoersmiddel, 

die het mogelijk maakte om in de haven te werken en 
elders te wonen. Dit tezamen met de verplaatsing van 
de meeste havenactiviteiten naar rotterdam West, 
zorgde voor een verschuiving van de activiteiten, met 
leegstand in de binnenstad tot gevolg: stadsvlucht. 
aanvankelijk zou al deze leegstand worden vernietigd 
in de jaren tachtig, maar de progressieve partijen 
slaagden erin een nieuw programma op te stellen. 
De stadsvernieuwing zou het centrum opnieuw 
aantrekkelijk moeten maken. Tegelijkertijd verhuisden 
de havenactiviteiten verder naar het Westen waardoor 
de stadshavens leeg kwamen te staan. Deze zijn sinds 
1990 in transformatie. 

Fig. 1.1 Overzichtskaart Rotterdam Brandgrens
Nieuwe waterweg
Stadshavens
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Het polderlandschap met zijn landschappelijke 
kenmerken: polders, dijken, slotenpatronen en oude 
wegen vormde de ondergrond voor de verstedelijking 
op zuid (meijel, bet, & Hinterthür, 2008). na de aanleg 
van de nieuwe Waterweg in 1863-1869 begon de 
verstedelijking op Zuid met de aanleg van de havens. 
Dit gevolgd door de bouw van de aangrenzende 
woonbuurten: afrikaanderwijk, Tarwewijk, Hillesluis, 
bloemhof, carnisse, Katendrecht en charlois. De 
gemeente hield zich bezig met de hoofdlijnen van de 
uitbreidingen; de stratenplannen en openbare werken. 
De bouw van de woningen was de verantwoordelijkheid 
van meerdere particuliere bouwondernemers. 

De Jongh gaf begin 1900 vorm aan rotterdam als 
infrastructureel knooppunt en transitohaven. Hij 
wilde de vorm van de haven afstemmen op de schepen 
en trok zich hierbij niks aan van het polderlandschap 
(meijel, bet, & Hinterthür, 2008). oude structuren 
en verbindingen werden doorbroken. aan de randen 
van de haven werden spoorlijnen en opslagloodsen 
gebouwd, om de logistiek te optimaliseren zie figuur 1.2 
en 1.3. Deze logistieke combinaties van kade, loods en 
spoorlijn hebben tot typerende dwarsprofielen geleid 

die nog steeds zijn terug te vinden. achter de randen 
bevonden zich de ‘restruimtes’ waar de woonwijken 
waren gepositioneerd voor alle medewerkers.

Door het verdwijnen van de havenactiviteiten werden 
de spoorlijnen en opslagloodsen niet meer gebruikt. 
Veel van deze plekken scharen wij onder het thema 
mismatch omdat het beoogde gebruik niet meer van 
toepassing is. Daarnaast zijn er meerdere plekken aan 
te wijzen waar het doorsnijden van de oude structuren 
en verbindingen hebben gezorgd voor een mismatch 
op ruimtelijk gebied. Het thema superpositie is in 
dit stadsdeel goed vertegenwoordigd. Dit omdat bij 
het ontwerpen van het stadsdeel de lange lijnen, 
infrastructuur en dijken centraal stonden. op veel 
plekken ervaar je dan ook verschillende soorten 
stedelijke lagen en het belang in relatie tot het gehele 
gebied. Toe-eigening is ondergeschikt aan de andere 
thema’s en vindt voornamelijk plaats op schaal van 
de wooneenheid. 

De TussenmaaT en De sTaDsHaVens
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Fig. 1.2 Lange lijnen: infrastructuur en dijken

Fig. 1.3 Industrie en hoogbouw 
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LeZinG FraGmenT
Tijdens de observaties van het vooronderzoek werd mijn interesse 
gewekt door een fragment in de afrikaanderwijk.  met alle 
voorkennis uit het vooronderzoek ben ik mij gaan toespitsen op 
de lezing van dit fragment en de architectonische en stedelijke 
aspecten die invloed uitoefenen op de contramal van de publieke 
ruimte. De conclusie van deze lezing heeft geleid tot de definiëring 
van mijn ontwerpopgave. 

2 
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Het uitgekozen fragment bevindt zich aan de rand van 
de afrikaanderwijk ten noordoosten van de stadsha-
vens en wordt begrensd door het voormalige reT 
spoorwegemplacement. Gedurende de observaties 
fascineerde mij dit fragment in de afrikaanderwijk. 
Tijdens het gezamenlijk onderzoek werd duidelijk dat 
dit fragment onderdeel was van de stadsvernieuwing 
eind jaren 80. er werden oude structuren doorbroken, 
nieuwe typologieën toegevoegd en ook de omgang met 
publieke ruimte was anders (ruiter, F. de, meijs, m. & 
Habets, a. (1984). 

niet alleen de opeenvolging en samenkomst van ver-
schillende bebouwing typologieën trok mijn aandacht, 
maar juist ook de sterke aaneenschakeling van diverse 
publieke ruimtes. Zonder dat ik wist wat mij dit uitein-
delijk ging brengen ben ik verder onderzoek naar be-
bouwing en publieke ruimtes gaan doen. om uiteinde-
lijk te komen tot een uitspraak over de wisselwerking.

TriGGer
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Fig. 2.1 Fragment als onderdeel van de Afrikaanderwijk in relatie tot de Stadshavens
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Fig. 2.2  Observaties fragment

1. 2.

3.

5.

4.

6.

7. 8.
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De acht afbeeldingen geven de aaneenschakeling van 
diverse publieke ruimtes weer. De sequentie begint bij 
het centraal gelegen afrikaanderplein, het kloppende 
hart van de wijk. Dit is een grote formele ruimte met 
een openbaar karakter. Los van een omringende straat 
is er geen duidelijke begrenzing aanwezig. Hierdoor 
vloeit de publieke ruimte van het plein geleidelijk over 
in de publieke ruimte van het fragment. echter door de 
verhoudingen en beschutting van de bebouwing vindt 
er gevoelsmatig een verandering plaats met betrek-
king tot het karakter. Het karakter verandert van for-
meel en openbaar naar informeel en publiek. 

Daarbij vroeg ik mezelf  in het fragment af of het wel 
publiek was, mocht ik daar wel komen? Tevens werd ik 
keer op keer verrast door de opeenvolging van de vol-
gende publieke ruimte en de subtiliteit waarmee deze 
sequentie is vormgegeven. Voornamelijk de centrale 
hoofdas en het gebruik van zichtlijnen hebben hier in-
vloed op. 

een ander belangrijk aspect, dat mijn interesse wekte, 
is de kwaliteit in de onderlinge samenkomst van de 
bebouwing typologieën. ondanks de grote diversiteit 

in typologie, materiaalgebruik, type woningen en es-
thetische kwaliteiten, gaat het er niet om de vier typo-
logieën los van elkaar te zien. Ze vormen gezamenlijk 
een ensemble.  

obserVaTies
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Fig. 2.3  Nolli’s kaart van Rome 

Fig. 2.4  Bebouwde ruimte vs. het publieke domein 

22



23

ik ben daarop de contramal van publieke ruimtes, die 
gezamenlijk een stelsel vormen, en de architectonische 
elementen die hier invloed op uitoefenen,  gaan 
analyseren. een architect die hier honderden jaren 
geleden al mee bezig was, was Giambattista nolli. in 
1748 maakte hij een reductiekaart van rome waarin 
hij de publieke ruimte versus de private ruimte 
afbeeldde (Leupen, b. (2005).  Het was revolutionair 
dat hij de publieke ruimte zwart kleurde en de private 
ruimte wit. 

Door de observaties in het fragment en mijn 
constatering van publieke ruimtes in verschillende 
verschijningsvormen wil ik verder kijken dan alleen 
publiek vs. privé. aldus waar nolli bijvoorbeeld ook de 
colonnade van het sint Pietersplein en het Pantheon 
onder publieke ruimte schaarde., zou ik graag willen 
benoemen waar de colonnade en het plein van elkaar 
verschillen. 

Dit heeft mij gebracht tot het centraal stellen van een 
drietal vragen: 

1. Welke belangrijkste architectonische elementen, 

regels van het bouwblok, oefenen invloed uit op de 
publieke ruimte?

2. met welke stedelijke elementen zijn de publieke 
ruimte gedefinieerd?

3. bestaat er een wisselwerking tussen de regels van 
het bouwblok en de publieke ruimte?

in het vervolg van dit hoofdstuk zal er puntsgewijs 
antwoord gegeven worden op bovenstaande vragen. 

LeZen Van HeT sTeDeLiJK WeeFseL
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De punt typologie is de eerste van de vier bebouwing 
typologieën die je tegemoet komt vanaf het 
afrikaanderplein. De punten definiëren de zijkanten 
van het plein, waardoor er een wisselwerking tussen 
beiden ontstaat.  Zoals eerder benoemd ontstaat er 
door gebrek aan evidente begrenzing een natuurlijke 
flow, beweging van het plein naar het fragment.  De 
continuïteit/herhaling van de ‘punten’ en de publieke 
ruimtes tussen de bebouwing in spelen hierbij een 
grote rol. 

De punt typologie wordt gekenmerkt door het 
ontbreken van hiërarchie in richting, waardoor 
tegenstellingen zoals voor- en achterkant niet meer 
van toepassing zijn. Deze alzijdigheid heeft invloed 
op de overgang van het publieke domein naar de 
bebouwing. Dit kan aan drie van de vier zijden worden 
omschreven als abrupt. Deze abrupte overgang 
wordt mede mogelijk gemaakt door een dichte 
plint, waardoor er weinig tot geen interactie tussen 
beiden mogelijk is. Tevens zorgt de functie van de 
plint, opslag ruimte, ervoor dat er geen sprake is 
van privacy. De overgang geschiedt hierdoor abrupt. 
aan de noordzijde is de verticale markering van de 

trappenhuizen afwijkend. Hier wordt de overgang van 
het publieke domein naar gebouw gekenmerkt door 
een portiek met een open en transparante gevel. Deze 
vormgeving zorgt samen met de functie, ontsluiting 
van woningen, juist wel voor interactie tussen gebouw 
en publieke ruimte. 

PunT TYPoLoGie 
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Fig. 2.9 Portiek met open en transparante gevel   
 vs. prive-ruimten 

Voorkant
Alzijdige kanten

Fig. 2.8 Ontsluiting:
 centrale portiek

Fig. 2.7  Alzijdigheid
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Fig. 2.10 Prive - publiek gradient

Fig. 2.11  
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De hybride typologie is de eerstvolgende in de 
sequentie. De twee identieke bouwblokken hebben 
door hun compositie een sterke noord-zuid oriëntatie. 
Deze oriëntatie wordt versterkt door de aanwezigheid 
van de blokinterne straat tussen de twee bouwblokken 
in. Het is deze straat die speelt met de tegenstelling 
rand – centrum. 

in tegenstelling tot de punt-typologie is er bij de 
hybride typologie een duidelijke hiërarchie aanwezig 
met betrekking tot voor- , zij- en achterkant. Deze 
hiërarchie heeft invloed op de relatie van het publieke 
domein en de bebouwing, waarbij er onderscheid 
gemaakt kan worden in drie verschijningsvormen: de 
lange zijde, kopse kant  en binnenkant. 

De lange zijde wordt gedefinieerd door de zijkanten 
van de strookbebouwing, hek met achtergelegen 
privé-tuinen en de voorkant van de urban villa’s. Twee 
derde van deze zijde bevat een dode plint. De villa’s 
in het midden zorgen als enige voor interactie tussen 
wooneenheid en het publieke domein. De vormgeving 
van de entree, een set-back, zorgt voor een duidelijke 
markering. 

De kopse kanten, worden gekenmerkt door een zone 
met een individueel en divers karakter. Dit is mede 
dankzij de vormgeving van de voorgevel, die met 
een kleine set-back bij de eerste twee verdiepingen 
zorgt voor een bepaalde mate van gelaagdheid en 
intuïtieve afstand. Tevens zorgt de begrenzing, lage 
afscheidende muurtjes, voor het ontstaan van een 
extra ruimte, encroachment zone, die ruimte biedt 
voor persoonlijke toe-eigening. Deze persoonlijke 
toe-eigening komt tot uiting in het gebruik van 
plantenpotten en plaatsen van bankjes. 

De binnenkant grenst aan de blokinterne straat, die 
naast de ontsluiting van de woningen, ook de praktische 
functie als bufferzone lijkt te bekleden. opmerkelijk 
is dat ondanks de identieke bebouwing aan de kopse 
kanten, hier geen toe-eigening plaatsvindt. Door het 
ontbreken van de lage afscheidende muurtjes biedt 
de straat niet de mogelijkheid, die de encroachment 
zone aan de buitenkant wel biedt. Desalniettemin, 
zorgt de tegenstelling rand-centrum er voor dat de 
blokinterne straat een schakel is en het netwerk van 
publieke ruimtes kan voortzetten. 

HYbriDe TYPoLoGie 
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Fig. 2.16 Binnenkant: afgesloten en privaat

Voorkant
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Achterkant

Fig. 2.15  Ontsluiting:
 Grondgebonden + galerij

Fig. 2.14 Voor- zij en achterkant

Binnenkant
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De derde in de sequentie is het gesloten bouwblok, 
die wordt gevormd door een ononderbroken rand van 
bebouwing rond een niet-bebouwde ruimte. De interne 
publieke ruimte is volledig geïsoleerd van de straten 
en alleen toegankelijk via twee toegangspoorten. 
Deze leiden via brede stegen naar het centrum van 
het blok. De stegen bevinden zich in het verlengde van 
de blokinterne straat en zorgen dat het netwerk van 
publieke ruimtes wordt voorgezet. 

Het bouwblok speelt met twee tegenstellingen: 
lange zijden-hoeken en buitenkant-binnenkant 
(castex, J., Depaule., Panerai, P., engel, H., Hoffmans, 
J. & Kuitenbrouwer, r. (2003). Direct zichtbaar is 
het ontwerp op de schaal van het bouwblok. aan 
de buitenkant drukken de gevels een stedelijke 
orde uit. De buitengevel bevat een grote mate 
van uniformiteit door de doorlopende witte plint, 
eenzijdig materiaal gebruik, gelijke gevelopeningen 
en de rode voordeuren. aan de binnenkant drukken 
de gevels een individuele orde uit, verwijzend naar 
de wooneenheden. De rand van de binnenkant is, 
door aanpassingen en toevoegingen door de jaren 
heen, grillig en divers. Deze diversiteit is te vinden in 

materiaalgebruik, gevelopeningen, loggia’s, balkons 
en  verschil in bebouwing diepte. 

ondanks de grillige binnenrand is een duidelijke 
hiërarchische logica in de publieke ruimte te 
ontdekken. in het centrum bevindt zich een speeltuin 
met diverse speeltoestellen. Deze wordt omringd door 
de collectieve binnentuin, die voornamelijk bestaat 
uit verschillende soorten beplanting; gras, struiken en 
bomen. Deze collectieve binnentuin lijkt voornamelijk 
de praktische functie als bufferzone te bekleden en 
nodigt door de positie en hoeveelheid bomen niet 
uit tot het maken van een ommetje. De buitenrand 
van de collectieve binnentuin bevat hogere struiken 
en heggen om zo de overgang naar het achterpad 
te verzachten. Dit achterpad omringt de gehele 
collectieve binnentuin en is alleen toegankelijk voor 
de benedenwoningen en woningen die met een trap in 
verbinding staan met het maaiveld. Doordat het hek 
transparant is, is er wel degelijk een visuele relatie 
naar de privé-tuinen. De privé-tuinen zijn divers en 
individueel van karakter en zetten aan tot persoonlijke 
toe-eigening: het wel of niet gebruik maken van een 
schutting, plaatsen van een fiets en of beplanting. 

GesLoTen TYPoLoGie 
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Fig. 2.23 Binnen- buitenkant

Hoeken
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Fig. 2.21  Ontsluiting: 
diverse portieken
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De typologie die de sequentie van bouwblokken 
afmaakt is het onafbaar bouwblok, die wordt gevormd 
door een onderbroken rand van bebouwing rond 
niet-bebouwde ruimte. Via de steeg van het gesloten 
bouwblok eindigt het netwerk van publieke ruimtes 
hier. 

De footprint van het bouwblok, suggereert dat dit 
blok ontworpen is als eenheid. Door de gevels goed 
te bekijken bracht dit mij echter ook een ander 
perspectief. evident is dat het bouwblok, net als het 
gesloten bouwblok, speelt met de tegenstelling buiten- 
en binnenkant. Direct valt de buitenkant op door 
dezelfde bouwgrens en materiaalgebruik. Deze bevat 
een bepaalde mate van uniformiteit. Desalniettemin 
verklappen de verschillende soorten portieken, 
raamopeningen, bouwhoogtes en dak contouren dat 
het bouwblok uit vijf samengestelde delen bestaat. 
aan de binnenkant komen de verschillen nog sterker 
tot uiting. Hier is een grote verscheidenheid in 
materiaalgebruik, gevelopeningen, loggia’s, balkons, 
bouwhoogte en verdiepingshoogtes te vinden. Dit 
samengestelde karakter maakt dat dit blok verwijst 
naar de woning. Qua vormgeving bevat het een 
bepaalde mate van fragmentatie. 

De publieke ruimte wordt gekenmerkt door zijn 
onoverzichtelijke en onduidelijke karakter. Waar bij 
het gesloten bouwblok een logica te ontdekken was, is 
dit hier niet het geval. De rand van de publieke ruimte 
bevat functieloze, niet-ontworpen, ruimtes. Deze 
ruimtes worden gedomineerd door niet onderhouden 
groen, verharde stukken grond en afgedankte spullen 
van willekeurige bewoners. Het is onduidelijk van 
wie deze ruimtes eigendom zijn en wie er zorg voor 
draagt. ondanks dat dit in het centrum, waar een 
plantsoen is gesitueerd, niet van toepassing is, lijkt 
ook daar iets te ontbreken. Het plantsoen is het 
domein geworden van tientallen duiven, waardoor het 
is bedolven onder de vogelpoep. Het ontbreken van 
een duidelijke begrenzing, functie en hiërarchische 
logica, maakt van de publieke ruimte een soort ‘blinde 
vlek’, niemandsland. 

onaFbaar TYPoLoGie 
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Fig. 2.30 Binnen - buitenkant
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Fig. 2.28  Ontsluiting: 
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Fig. 2.33
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De conTramaL Van De PubLieKe ruimTe
uit de analyses van de bebouwing typologieën blijkt 
dat diverse factoren de relatie van het publieke 
domein en de bebouwing beïnvloeden.  Zoals eerder 
vermeld ging mijn interesse uit naar de contramal 
van publieke ruimtes die gezamenlijk een stelsel 
vormen. Het beredeneren vanuit deze contramal is 
hoe mijn onderzoek continueerde. 

met welke stedelijke elementen zijn de publieke 
ruimte gedefinieerd?

De publieke ruimte die grenst aan de punt-
typologie is aan de zijkanten op een intentionele 
wijze vormgegeven: met lage afscheidende 
muurtjes. Deze muurtjes dienen ter ondersteuning 
van het hoogteverschil, tussen het opgehoogde 
platform waar de bebouwing is gesitueerd en lager 
gesitueerde verkeersruimte. naast deze praktische 
rol, vervullen ze ook evident een scheidende functie; 
waarbij verkeersruimte van verblijfsruimte wordt 
gescheiden. Dankzij de footprint van het gebouw 
en continuïteit/herhaling van de ‘punten’ ontstaat 
er tussen de gebouwen een buitenkamer, die een 
grote mate van uniformiteit bevat. De functie van 

deze kamer, en daarmee het gebruik, is niet direct 
zichtbaar. Wel valt meteen op dat de ruimte minimaal 
is vormgegeven met twee willekeurig geplaatste 
bloembakken en in het midden een boom, die volgens 
mij alleen dient om auto’s te weren. De belangrijkste 
aanwezige elementen zijn de trap en hellingbaan, ter 
overbrugging van het hoogte verschil. Het lijkt er dus 
op dat deze ruimte enkel en alleen een praktische 
functie bekleedt; overbruggen van een hoogteverschil 
en afstand creëren tussen de ‘punten’.

aan de noordzijde van de punttypologie vloeit de 
publieke ruimte over in een speel/ontmoetlaan. Deze 
laan heeft een duidelijke functie, die op expliciete 
wijze is vormgegeven. er is gekozen om deze plek te 
markeren met een donkere stoeptegel en groen als 
scheidend middel in te zetten. De haakse oriëntatie 
zorgt ervoor dat deze laan op zichzelf staat en noch 
bij de punt typologie, noch bij de hybride typologie 
hoort. belangrijk is dat in het midden de centrale as 
is vrijgehouden.
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Fig. 2.34 van buitenkamer naar ontmoet/speellaan

Fig. 2.35 van blokinterne straat naar straatachtige naar steeg en binnentuin

Fig. 2.36  van steeg naar straatachtige naar plantsoen
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Dit maakt het voor het publieke domein mogelijk 
om voort te vloeien in de blokinterne straat tussen 
de twee hybride bouwblokken in. Het is deze 
afzonderlijke ruimte die speelt met de tegenstelling 
rand – centrum en met het continueren van de 
centrale as een verbindende rol kan vervullen. De 
aanwezigheid van vier beton blokken en contrast 
in stoeptegelkleur zorgen ervoor dat de begrenzing 
subtiel is vormgegeven. 

De volgende stap in de sequentie is de straatachtige 
ruimte van de tweebosstraat. Het straatprofiel is 
ingericht zoals in menige straat. Het bestaat uit: 
trottoir, parkeerstrook, autoweg, parkeerstrook 
en trottoir. ondanks het ‘normale’ karakter van de 
straat zorgt de positie van de toegangspoort, in 
het verlengde van de centrale as, ervoor dat deze 
onderdeel is van de sequentie. Deze steeg leidt 
vervolgens naar de interne publieke ruimte van 
het gesloten bouwblok die omsloten is. De interne 
publieke ruimte bevat een duidelijke hiërarchische 
logica, bestaande uit een vijftal schillen. als eerste de 
schil van de centraal gelegen speeltuin, vervolgens de 
collectieve binnentuin, hek, gezamenlijk achterpad 

en de privé tuinen. er is een sterke visuele relatie met 
de volgende steeg en toegangspoort, die het publieke 
domein doet voortzetten. 

Vanuit daar stuit je weer op een straatachtige ruimte 
van de la reystraat. ook dit straatprofiel is ingericht 
zoals in menige straat. Desalniettemin zorgt de 
aangrenzende publieke ruimte van het onafbaar blok 
ervoor dat de straat onderdeel is van de sequentie. 
Het laatste station van de publieke ruimte is er één 
die teleurstelt. Het ontbreken van een duidelijke 
begrenzing, functie en hiërarchische logica, maakt 
van de publieke ruimte een niemandsland, waardoor 
de zo mooie sequentie abrupt aan een einde komt. 

De conTramaL Van De PubLieKe ruimTe
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Fig. 2.4  Bebouwde ruimte vs. het publieke domein 
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reGeLs bouWbLoK en reGeLs PubLieKe ruimTe
uit de analyses van de bebouwing typologieën en 
publieke domeinen kan worden geconcludeerd dat er 
een sterke relatie is. naar mijn mening is de invloed 
van de bebouwing op de publieke ruimte dominanter 
dan de publieke ruimte op de bebouwing. Zo beïnvloedt 
de vormgeving van de bebouwing vaak het gebruik van 
de publieke ruimte en niet andersom. Wel versterkt de 
vormgeving van de publieke ruimte vaak het gebruik 
en dus de relatie met de bebouwing. Deze relatie 
is van diverse factoren afhankelijk. Hieronder de 
geanalyseerde factoren op een rijtje: 
 
TYPoLoGie bebouWinG
- alzijdigheid: ontbreken van een richting 
- Half omsloten vorm: niet geheel gedefinieerd 
- omsloten vorm: duidelijke begrenzing  
- onderbreking: afwijkend fragment: zoals een steeg

orienTaTie + ricHTinG
- Haakse oriëntatie bebouwing en aangrenzende      
   publieke ruimte zorgt voor  intuïtieve begrenzing
- of bebouwing benadrukt richting publieke ruimte        
   waardoor ze elkaar kunnen versterken 
-  aanwezigheid van een duidelijke richting/beweging

reLaTie bebouWinG 
- connectie met plint + functie plint 
- schakel tussen binnen en buiten
- open / transparante vormgeving of gesloten/ dicht 
- Definiëring / markering met materiaalgebruik 

onTsLuiTinG
- ontsluiting voor meerdere of enkele wooneenheden 
- aanwezigheid van directe toegang: voordeuren
- ontsluiting als verbindend element

GroTere orDe
- steeg is onderdeel van een groter geheel
- elementen liggen in elkaars verlengde 
- Herhaling en opeenvolging 

GebruiK
- nodigt uit tot specifiek gebruik: tijdelijk, vluchtig of   
   langdurig 

VerHouDinGen
- afmetingen publieke ruimte vs. bebouwde ruimte 
  bijvoorbeeld: te klein en te veel wooneenheden om te    
  claimen of te groot om te claimen
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Heldere vormgeving + functie Letterlijke / directe relatie met bebouwing
Vormgeving met onduidelijke functie Indirecte relatie door toegankelijkheid
Onduidelijke vormgeving + functie Geen relatie met bebouwing

Fig. 2.37 Vormgeving Fig. 2.38 Relatie met bebouwing 
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De laatste stap in het onderzoek was om het 
beschrijvende los te laten en te komen tot een 
eindconclusie door de publieke ruimte te interpreteren 
aan de hand van kwalitatieve randvoorwaarden. 
Hierbij stond de volgende vraag centraal. Hoe 
waardeer ik de publieke ruimte en het gebruik?

De eerste randvoorwaarde is vormgeving, waarbij 
een heldere functie een belangrijk aspect was bij het 
beoordelen. een goed voorbeeld is het plantsoen bij 
het onafbaar blok, waar de functie zoek is. Deze is 
gecategoriseerd als ‘vormgegeven met onduidelijke 
functie’. Verder zijn er tal van plekken aan te wijzen 
waar de vormgeving + functie helemaal zoek waren. 
Deze ruimtes zijn vaak als bufferruimte bestempelt. 

De tweede randvoorwaarde was de relatie met de 
bebouwing. Voor mij waren de ontsluiting en toegang 
belangrijke aspecten bij het beoordelen. Te zien is dat 
de privéruimtes een directe relatie aangaan met de 
bebouwing. 

inTerPreTaTie  PubLieKe ruimTe
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Permanente claim De aanwezigheid van
Tijdelijke claim: tijdelijk gebruik
Tijdelijke claim: sluit gebruik uit
Geen claim

Fig. 2.39 Claim Fig. 2.40 Anonimiteit 
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Vervolgens heb ik de claim van de ruimtes beoordeeld. 
Waarbij ik onderscheid heb gemaakt tussen: 
(1) een permanente claim, veelal door de bewoners;
(2) een tijdelijke claim die is ontworpen voor tijdelijk 
gebruik, zoals de speel/ontmoetlaan
(3) een tijdelijke claim die op een bepaalde manier 
gebruik voor vreemden uitsluit. een voorbeeld van de 
laatste categorie is de ruimte voor het portiek van de 
punttypologie waar je ¬eigenlijk alleen maar komt als 
je een inwoner van de flat bent, ondanks dat het wel 
publiek toegankelijk is. 

De laatste randvoorwaarde is een optel/aftrek 
som van de eerdere drie, waarbij de relatie met de 
bebouwing en anonimiteit tegenover elkaar staan en 
de niet geclaimde plekken één op één te relateren zijn 
aan een bepaalde mate van anonimiteit. 

overige conclusies:

reLaTie bebouWinG Vs. anonimiTeiT
-  indien niet te relateren aan de bebouwing, zorgt    
   voor een bepaalde mate van anonimiteit
- letterlijke/directe relatie met bebouwing sluit  
  anonimiteit uit

VormGeVinG = cLaim
-   indien de vormgeving + functie helder is, is het  
    duidelijk voor wie de ruimte bedoeld is en van wie  
    de ruimte eigendom is, dus wordt vaak geclaimd
-   indien een duidelijke vormgeving + functie   
    ontbreekt, vindt er geen claim plaats

reLaTie bebouWinG = cLaim 
-   indien te relateren aan de bebouwing, zorgt ervoor  
    dat er claim plaats vind
-   indien niet te relateren aan de bebouwing, zorgt  
    ervoor dat er geen claim plaats vindt

anonimiTeiT
er is een bepaald ritme te ontdekken waarbij grotere 
anonieme stukken (zonder heldere vormgeving + 
relatie met bebouwing + claim) worden afgewisseld 
door plekken die juist wel te relateren zijn aan de 
bebouwing / heldere vormgeving / wel geclaimd 
worden. Deze anoniemere stukken zijn vaak 
onderdeel van grotere doorlopende structuren. Twee 
voorbeelden hiervan zijn de doorlopende straten op 
wijkniveau, en de blokinterne straat en collectieve 
tuin op fragmentniveau. 

inTerPreTaTie  PubLieKe ruimTe
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Geen relatie met bebouwing
Geen claim
anoniem

indirecte relatie met bebouwing
Tijdelijke claim

Fragment Wijkniveau

Fig. 2.41 Conclusie

2 3
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uit het onderzoek blijkt dat er een wisselwerking is 
tussen de bebouwing typologieën en de contramal 
van de publieke ruimtes. De publieke ruimtes hebben 
in dit fragment diverse verschijningsvormen. Je kunt 
ze grofweg categoriseren in twee groepen. 

enerzijds de publieke ruimtes die een directe relatie 
met de bebouwing aangaan en veelal permanent 
worden geclaimd. Deze vinden plaats op het 
kleinste schaalniveau, die van de wooneenheid 
en/of bouwblokeenheid. Daar staan de publieke 
ruimtes tegenover die geen relatie aangaan met 
de bebouwing, niet geclaimd worden, en hierdoor 
anoniem van karakter zijn. Deze vinden plaats op de 
grotere schaalniveaus: van het fragment in totaal tot 
wijkniveau. 

De publieke ruimtes die mijn interesse hebben 
bevinden zich tussen deze twee uitersten in. Dit zijn 
publieke ruimtes, die een indirecte relatie aangaan 
met de bebouwing, tijdelijk worden geclaimd en 
balanceren tussen herkenbaarheid en anonimiteit. 
ruimtes die je in twijfel brengen, waarbij een bepaalde 
spanning aanwezig is. Het zijn deze publieke ruimtes 

die ik centraal willen stellen in mijn ontwerp, en voor 
mij de definitie van tussenmaat bekleden. 

De opeenvolging en samenkomst van de verschillende 
bouwblokken en de sterke aaneenschakeling van de 
diverse publieke ruimtes, zijn hierbij principes die ik 
wil meenemen in het ontwerp. Dit brengt mij tot de 
volgende ontwerpopgave: 

Geef de Oostflank van de Afrikaanderwijk vorm met speciale 
aandacht voor de gedefinieerde tussenmaat van publieke 
ruimtes.

concLusie en onTWerPoPGaVe

52
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Fig. 2.42 Fig. 2.43
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eXTraPoLeren
De lezing van het fragment in de afrikaanderwijk heeft geleid 
tot de ontwerpopgave om te extrapoleren aan de oostflank van 
de afrikaanderwijk. Dit hoofdstuk zal ingaan op de ontwikkeling 
en context van het voormalig reT spoorwegemplacement en de 
nieuwe verkavelingsstructuur.  

3 

55
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Fig. 3.1   Voormalig RET spooremplacement
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GescHieDenis
Het plangebied grenst aan de brede Hilledijk, die 
loopt van de kop van Katendrecht naar de kop van 
het Zuiderpark in Vreewijk. De buitendijkse gronden 
ten noorden van de brede Hilledijk behoorden tot 
1869 tot de gemeente charlois. Deze fungeerden voor 
agrarische doeleinden tot in 1894 de verstedelijking 
van rotterdam Zuid begon     (meijel, L. Van, bet, 
e., & Hinterthür, H. (2008). De Jongh gaf vorm 
aan rotterdam als infrastructureel knooppunt en 
transitohaven. aan de randen van de haven werden 
spoorlijnen en opslagloodsen gebouwd voor logistieke 
doeleinden. Tussen 1870 en 1880 liet de staats 
spoorwegen de spoorweghaven graven. Ten zuiden 
van de spoorweghaven, ontstond op rijks initiatief 
een langgerekte stukgoedhaven voor de onderhoud en 
overslag van stukgoed op het spoor (Does, T. de, (2000). 
De Hilledijk werd gedeeltelijk verbreed en ingericht 
met rails voor de goederentreinen die reden tussen de 
havens en het emplacement (meijel, L. Van, bet, e., & 
Hinterthür, H. (2008). 
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Fig. 3.2

Fig. 3.3
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begin jaren ’90 begonnen de havenactiviteiten 
langzaam te verdwijnen uit rotterdam Zuid en bracht 
dit het stadsdeel in transitie. Deze herontwikkeling 
van het gebied kwam tot uiting in het masterplan 
Kop van Zuid (Dehaene, m., & Vervloesem, e. (2011). 
Dit betekende een enorme omslag in het functioneren 
van het stadsdeel. in het masterplan Kop van Zuid, 
is de structuur van het oude havengebied nog goed 
te herkennen (Palmbout urban landscapes (2006). 
De typerende dwarsprofielen bestaande uit kades, 
loodsen en spoorlijnen zijn de basis geweest voor de 
ruimtelijke structuur van het nieuwe stedelijk gebied. 

Voor het plangebied, was de aanleg van de Laan op Zuid 
een ingrijpende gebeurtenis, die de toegankelijkheid 
aanzienlijk verbeterde. Waar het plangebied vroeger 
voor het stadsverkeer een obstakel was, werd het gebied 
met de laan op Zuid en de erasmusbrug de centrale 
toegang vanuit het zuiden tot het stadscentrum 
(Palmbout urban landscapes (2006).

De herontwikkeling van het gebied is nog niet 
volledig voltooid; het voormalig reT emplacement 
is onderdeel van de ontwikkeling van Parkstad, een 

stedenbouwkundig plan vormgegeven door Palmbout. 
De huidige stand van zaken is dat alles van het 
voormalig reT emplacement is verwijderd met een 
grote lege vlakte als gevolg (zie figuur 3.3). in 2030 zou 
de ontwikkeling van Parkstad moeten zijn voltooid. 

HuiDiGe siTuaTie 
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De ontwikkeling van Parkstad is in het masterplan 
Kop van Zuid benoemd. Parkstad zou het stadsbeeld 
en het netwerk van verbindingen, routes en openbare 
ruimtes moeten volmaken, om nieuw Zuid en oud Zuid 
met elkaar te verbinden (Palmbout urban landscapes 
(2006). 

Palmbout heeft een stedenbouwkundig plan 
ontworpen waarin ze het raamwerk van routes, 
ruimtes en maaiveldpeilen hebben vastgesteld. Tevens 
doen ze uitspraken over de inrichting van de openbare 
ruimte, verkaveling principes, het bebouwingsbeeld,  
en beoogde voorzieningen structuur. Het 
stedenbouwkundig plan bestaat enerzijds uit het 
transformeren van het voormalig reT emplacement tot 
een stedelijke woonwijk en anderzijds om vernieuwing 
aan de oostzijde van de afrikaanderwijk te brengen. 
Parkstad zou dit deel van rotterdam Zuid moeten 
omvormen van een lappendeken tot een coherent 
divers stadsdeel (Palmbout urban landscapes (2006).

bewust van datgene ben ik opzettelijk gestopt met 
mij te verdiepen in het plan. Dit om mijn eigen 
ontdekkingstocht niet te laten beïnvloeden. Tevens 

om te kijken hoe het plan van Palmbout en mijn plan 
uiteindelijk van elkaar verschillen en/of overeenkomen. 

onTWiKKeLinGen PaLmbouT 2030
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2030 Palmboom plan Fig. 3.5

2018 Huidige situatie Fig. 3.4
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Groen
Dijklichaam

Verkavelingsstructuur
Fig. 3.6
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Het lezen van het omringend stedelijk weefsel was de 
eerste stap om tot een verkavelingsstrategie te komen. 
Het voormalig reT emplacement wordt omringd door 
vier deelgebieden: Feijnoord (1), afrikaanderwijk (2), 
Kop van zuid-entrepot (3) en het tussengebied de 
Veranda (4). alle vier met hun eigen logica en spelregels. 
allereerst ben ik naar het grote geheel gaan kijken, wat 
zijn de lange lijnen in het gebied, welke bijzondere 
plekken zijn er, wat zijn de verkaveling vlakken en 
hoe beweegt het verkeer zich door het gebied. Figuur 
3.6 laat deze aspecten op een gereduceerde manier 
zien. in de komende 8 pagina’s zal ik de belangrijkste 
aspecten per deelgebied doorspreken. 

VerKaVeLinGs sTrucTuur
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Verkavelingsstructuur
Fig. 3.8

Luchtfoto 
Fig. 3.7

Westvarkenoordsepark
Groene Hilledijk - Beijerlandselaan
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De randen van Hillesluis worden gedefinieerd door 
twee lange lijnen: de Putselaan en collosseumweg. 
De Putselaan maakt al onderdeel uit van het 
uitbreidingsplan van de Jongh en markeert de zuidgrens 
van de afrikaanderwijk. Tevens maakt de Putselaan 
onderdeel uit van een nieuwe hoofdverbinding tussen 
charlois en Feijenoord. 

De stratenplannen van Hillesluis worden vaak 
omschreven als lappendeken, het ontbreekt aan een 
duidelijke blauwdruk (Gemeente rotterdam. (2015). De 
wijk bestaat uit een vijftal buurtjes, opgedeeld door 
lange lijnen zoals de beijerlandselaan,  riederlaan, 
en Hillevliet. alle buurtjes hebben een eigen logica 
en architectonische uitstraling. Zo is de bloemhof 
ooit door de gemeente uitgevoerd en Hillesluis door 
particuliere bouwers (Gemeente rotterdam. (2017, 16 
augustus).  De groene Hilledijk en beijerlandselaan 
vormen samen de winkelboulevard Zuid, een van de 
langste winkelstraten van rotterdam. een andere 
kenmerkende plek is het Westvarkenoordsepark, 
dat ontstaan is na de verwijdering van een 
spoorwegemplacement en fungeert als echt wijk park. 

VerKaVeLinGs sTrucTuur HiLLesLuis
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Verkavelingsstructuur
Fig. 3.10

Luchtfoto 
Fig. 3.9

Afrikaanderplein
Lange lijnen 
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VerKaVeLinGs sTrucTuur aFriKaanDerWiJK
De randen van de afrikaanderwijk zijn onderdeel van 
drie lange lijnen die van invloed zijn op de gehele stad. 
De maashaven oZ-Hillelaan (1) verbindt het centrum 
van noord en Zuid met elkaar, de brede Hilledijk (2) 
loopt van de kop van Katendrecht tot Vreewijk en de 
Putselaan (3) is onderdeel van de lijn die langs de 
zuidelijke rivieroever loopt (meijel, L. Van, bet, e., & 
Hinterthür, H. (2008).

De stratenplannen van de afrikaanderwijk zijn tussen 
1890 en 1915 ontwikkeld en bestaan uit een regelmatig 
patroon van evenwijdige straten met langgerekte 
gesloten bouwblokken. De tracés van de voormalige 
goederen spoorlijnen zorgen voor afwijkingen in 
het patroon. De bebouwing in de afrikaanderwijk is 
voornamelijk uitgevoerd door particuliere bouwers, 
wat heeft geleid tot een divers maar gefragmenteerd 
ruimtebeeld (meijel, L. Van, bet, e., & Hinterthür, H. 
(2008).

in het midden van de afrikaanderwijk is het 
afrikaanderplein gesitueerd, als kloppend hart van 
de buurt. Het afrikaanderplein ontstond door het 
onbebouwd laten van enkele bouwblokken in het 

stratenplan. De inrichting is meerdere malen gewijzigd. 
Vandaag de dag bevat het plein een park, speeltuin, 
botanische tuin, sporthal, schoolgebouw en wordt 
tweemaal per week de beroemde markt gehouden 
(Lubbers, m. (1980). 
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Verkavelingsstructuur
Fig. 3.12

Luchtfoto 
Fig. 3.11

Parkzicht
Laan op Zuid 
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VerKaVeLinGs sTrucTuur KoP Van ZuiD-enTrePoT
Het masterplan Kop van Zuid had een ambitieus 
programma met 5000 woningen, 380.000 vierkante 
meter kantoren, 50.000 vierkante meter recreatieve 
en culturele voorzieningen en 3500 vierkante 
meter winkelruimte (architectuur gids. (2007). Het 
programma is opgedeeld in twee haaks op elkaar 
gesitueerde stroken: de Wilhelminapier en de 
spoorweghaven die grenst aan mijn plangebied. 

De spoorweghaven is ingericht als woongebied met 
een aantal grote openbare voorzieningen zoals het 
Luxortheater. De oude structuur van de havens met zijn 
typerende profiel is de basis geweest voor de nieuwe 
ruimtelijke structuur. De korrelgrote is aanzienlijk 
groter dan die van Hillesluis en afrikaanderwijk. met 
de aanleg van de Laan op Zuid is het gebied de centrale 
toegang vanuit het zuiden tot het stadscentrum 
geworden. aangrenzend aan deze laan is Parkzicht 
gesitueerd; een park met ontwikkelpotentie. 
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Verkavelingsstructuur
Fig. 3.14

Luchtfoto 
Fig. 3.13

Spoor + Nieuwe Maas
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VerKaVeLinGs sTrucTuur De VeranDa 
De Veranda is de strook gesitueerd langs het water van 
de nieuwe maas. De randen van de Veranda worden 
gedefinieerd door enerzijds het water en anderzijds 
de spoorlijn van rotterdam naar rotterdam Zuid. 
Deze strook bevatte tot eind jaren 90 uitsluitend 
havenactiviteiten en passende bebouwing zoals 
opslag loodsen. Hierdoor bevat de strook een grote 
korrelgrote die past bij industrie. 

De strook is deels onderdeel van het masterplan Kop 
van Zuid, echter zal dit het laatste deel zijn dat wordt 
ontwikkeld, als onderdeel van Parkstad (Palmbout 
urban landscapes (2006). eind jaren 90 heeft een 
aantal ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals de 
bouw van wooncomplexen te midden van industrie 
en opslagloodsen (Wikipedia. (2016, 18 mei). Komende 
jaren zal deze strook worden ontwikkeld in het 
verlengde van de spoorweghaven en Kop van Zuid. 
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De verkavelingsstructuren van het omringend 
stedelijk weefsel bevatten allemaal hun eigen logica en 
spelregels. echter, er is ook een aantal overeenkomsten 
te concluderen. Zo worden ze allemaal gedefinieerd 
door lange lijnen die van invloed zijn op de hele stad, 
zoals de Putselaan,  de maashaven oZ-Hillelaan, 
brede Hilledijk, Laan op Zuid, het spoor en het water. 
ondanks de onderbreking van deze lange lijnen is een 
continuïteit te ontdekken tussen de deelgebieden in. 
Wegen en verkavelingsstructuren lopen in elkaar over. 
een goed voorbeeld is de afrikaanderwijk en Hillesluis 
aan beide zijden van de Putselaan. 

mijn visie en uitgangspunt is dat het voormalig reT 
emplacement kan worden gezien als het knooppunt 
tussen de Kop van Zuid,  Veranda en de afrikaanderwijk. 
Het is de plek die de logica van deze drie deelgebieden 
met elkaar kan verbinden en zorgt voor continuïteit. 
in de nieuwe verkavelingsstructuur is te zien dat de 
laan op Zuid als centrale ader door het gebied loopt 
en het gebied opdeelt in twee delen. om te zorgen 
voor de continuïteit heb ik de doorgaande wegen 
vanuit de afrikaanderwijk en de Kop van Zuid laten 
doorlopen zonder deze van richting te veranderen. 

aan de kant van de afrikaanderwijk heb ik een 
doorgaande weg toegevoegd in haakse richting om de 
verkavelingsstructuren en verschillende oriëntaties 
van de wijken bij elkaar te laten komen. De korrelgrote 
zal hierdoor tussen die van de afrikaanderwijk en Kop 
van Zuid inzitten. 

nieuWe VerKaVeLinGs sTrucTuur
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Fig. 3.15
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Scenario 1
Fig. 3.16

Varianten scenario’s 
Fig. 3.17
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scenario nieuWe HooFDorGanisaTie
na het vaststellen van de verkavelingsstructuur 
ben ik de nieuwe hoofdorganisatie; bestaande uit 
bebouwde- en publieke ruimtes gaan ontwerpen. om 
het plangebied af te tasten heb ik de onderzochte 
sequentie uit de afrikaanderwijk op het plangebied 
geprojecteerd. 

Te zien is dat de afmetingen van het plangebied 
tweemaal zo groot zijn, met andere verhoudingen.  
Waar het fragment uit de afrikaanderwijk in breedte 
en lengte verhouding niet veel verschillen, is het 
plangebied lang en dun. Dit zorgt ervoor dat je meer 
stappen in een sequentie nodig hebt. Het maakt wel 
mogelijk om evident een verloop in de sequentie aan te 
brengen. Figuur 3.17 laat drie scenario’s zien, waarin de 
behandeling van de bebouwde ruimte en het verloop 
van het publieke domein van elkaar verschillen. 
nummer één laat een verloop zien van uitsluitend 
bebouwde ruimte naar bebouwde ruimte waar steeds 
meer publieke ruimte infiltreert. nummer twee laat een 
sequentie zien met uitsluitend bebouwde ruimte in het 
centrum die steeds meer uitwaaiert naar de randen toe. 
Tenslotte laat nummer drie het tegenovergestelde zien 
van nummer twee; de randen bestaan uit uitsluitend 

bebouwde ruimte en het centrum bevat de meeste 
publieke ruimtes.

Deze scenario’s zijn een goede oefening geweest 
om enerzijds de verhoudingen van het plangebied 
af te tasten en daarnaast te realiseren dat de 
beoogde sequentie verschillende verlopen en 
verschijningsvormen zou kunnen aannemen. 



76

concLusie
De geschiedenis vertelt dat de lange lijnen die zijn 
uitgezet ten tijde van de havenactiviteiten, vandaag de 
dag nog steeds dominant aanwezig zijn in het stedelijk 
weefsel. Het voormalig reT emplacement kan worden 
gezien als knooppunt tussen de Kop van Zuid, Veranda 
en de afrikaanderwijk. met mijn verkavelingsstrategie 
breng ik samenhang in de logica tussen deze drie 
deelgebieden. met als doel continuïteit in het gebied 
aan te brengen. De korrelgrote zal daardoor als gevolg 
tussen de afrikaanderwijk en Kop van Zuid in zitten. 
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HooFDorGanisaTie
De hoofdorganisatie van de bebouwde ruimte definieert de publieke 
ruimtes en geeft vorm aan mijn definitie van de tussenmaat. in 
de zoektocht naar het definiëren van ontwerpprincipes, is er een 
studie gedaan naar berlage, berlijnse mietskazerne en de visie van 
Diener en Diener. allemaal plannen die spelen met de contramal van 
publieke ruimtes. De ontwerpprincipes zijn de basis geweest voor 
de nieuwe hoofdorganisatie, waarbij de contramal van de publieke 
ruimtes leidend is geweest in het maken van beslissingen. 

4 
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Kop Churchill laan / Rooseveltlaan
Fig. 4.2

Amsterdam-Zuid
Fig. 4.1
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LeZen Van berLaGes bouWbLoK
berlage wordt geroemd door zijn plan voor amsterdam 
Zuid, waarin hij ‘de nieuwe stad’ wilde vormgeven.  
De opbouw van amsterdam Zuid, koppelde hij aan 
de opbouw van de stad als geheel; de samenhang en 
totaliteit waren hierbij erg belangrijk. Dit resulteerde 
in een vast blokkenstelsel van gesloten bouwblokken. 
De samenhang van de bouwblokken, repetitie en 
regelmaat,  zou het stadsgezicht als geheel moeten 
bepalen bolte, W. & meijer, J. (1981). 

De nieuwe stad moest enerzijds monumentaal zijn, 
met grootschalige openbare ruimtes en bijpassende 
architectuur; monumentale openbare gebouwen. 
anderzijds ontwikkelde hij een grondpatroon dat hij 
liet voortkomen uit de concentrische opbouw van de 
oude stad (Gaillard, K., Dokter, b. & rossem, V. (1992). 
De spanning tussen enerzijds het monumentale en 
anderzijds het schilderachtige is wat de contramal van 
de publieke ruimte interessant maakt. Het resultaat 
is een stelsel van straten, pleinen, binnenwerelden en 
doorgangen die variëren in maat en schaal. 

Figuur 4.2 laat de kop van de churchill-laan en de 
rooseveltlaan zien. beide straten zijn in het plan 

van berlage monumentale hoofdaders. Goed te zien 
is dat binnenin die monumentale randen, publieke 
ruimtes gesitueerd zijn met een andere maat en 
schaal. De monumentale straten lopen over in 
kleinere straatachtige ruimtes naar pleintjes en 
binnenwerelden. 
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Maat en schaal Berlage 
Fig. 4.3

Orgineel stuk Lutmastraat - Jozef Israelskade 
Fig. 4.4

Cooperatiehof
Fig. 4.5
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ProJecTie berLaGes bouWbLoK
Het inpassen van berlages bouwblok in de context 
van de afrikaanderwijk bracht mij op interessante 
ontdekkingen. Ten eerste komen de afmetingen en 
verhoudingen van berlages bouwblok overeen met 
de gesloten bouwblokken die te vinden zijn in de 
afrikaanderwijk. Het zijn voornamelijk de stukken die 
gebouwd zijn tijdens de stadsvernieuwingsperiode die 
verschillen laten zien. 

berlages stelsel van publieke ruimtes bevat een ander 
karakter dan het geanalyseerde in de afrikaanderwijk.  
ondanks dat berlage onderscheid maakt tussen 
formele ruimtes (monumentale) en informelere 
ruimtes (schilderachtige) bevat amsterdam Zuid in 
zijn totaliteit een stedelijk karakter. Dit heeft tot gevolg 
dat alle publieke ruimtes in amsterdam Zuid formeel 
van karakter zijn. Het fragment in de afrikaanderwijk 
heeft daarentegen een veel kleinschaliger en informeler 
karakter. Hierdoor bevat het de tussenruimtes waar 
ik in geïnteresseerd ben: de ruimtes die een indirecte 
relatie aangaan met de bebouwing, tijdelijk worden 
geclaimd, en balanceren tussen herkenbaarheid en 
anonimiteit in.
 

een ander belangrijk aspect is de synergie tussen de 
bouwblokken. in de repetitie en regelmaat van berlages 
bouwblokken mis ik de kwaliteit in de onderlinge 
samenkomst: de bouwblokken gaan geen synergie 
met elkaar aan. 

Het plan van berlage heeft mij doen inzien dat ik op 
zoek ben naar publieke ruimtes met een kleinschalig 
en informeel karakter en een hoofdorganisatie waarbij 
er een synergie tussen de bouwblokken ontstaat. 
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Mietskaserne
Fig. 4.6

Hackeschehofe
Fig. 4.7
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LeZen Van HeT berLiJnse bouWbLoK
Het berlijnse bouwblok genaamd mietskazerne heeft 
weer een andere benadering van de omgang van 
publieke ruimtes. Tussen 1825 en 1855 verdubbelde de 
populatie in berlijn, met een groot woning tekort tot 
gevolg (Kuck, Tu Delft. (2013). om dit te compenseren 
gaven de huiseigenaren de opdracht om zoveel mogelijk  
nieuwe woningen in bestaande bouwblokken in te 
passen. De binnenplaatsen werden in de 19e eeuw niet 
gebruikt en werden bestempeld als de overgebleven 
ruimtes. Het leven in de mietskazerne ging gepaard 
met veel armoede en slechte leefomstandigheden. 

Door de jaren heen is de mietskazerne getransformeerd 
en hebben de binnenplaatsen een nieuwe bestemming 
gekregen. een voorbeeld hiervan is de Hackesche Hofe, 
waar een netwerk van acht binnenplaatsen een centrum 
is geworden voor sociale activiteiten en functies. Waar 
de focus eerst lag op de bebouwde ruimte, is de focus 
door de jaren heen omgeslagen naar de publieke 
ruimte. in figuur 4.7 is deze geschiedenis goed af te 
lezen. Te zien is dat de bebouwde ruimte 75% inneemt, 
de publieke ruimte 25%. Het publieke domein bestaat 
uit een stelsel van binnenplaatsen en verbindingen 
die in maat en schaal sterk van de bebouwde ruimte 
afhangen. 
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Maat en schaal Berlijn
Fig. 4.8

Hackschehofe
Fig. 4.9

Hackschehofe
Fig. 4.10
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ProJecTie Van HeT berLiJnse bouWbLoK
Het inpassen van de mietskazerne in de context 
van de afrikaanderwijk laat wederom interessante 
ontdekkingen zien. Te zien is dat de afmetingen van de 
mietskazerne, gemiddeld 150 meter bij 150 meter, sterk 
afwijken van het omringende weefsel. Dit zorgt ervoor 
dat het plangebied zich van de context distantieert 
en behandeld kan worden als eiland binnenin een 
bestaande structuur. 

Daarnaast bevat het stelsel van publieke ruimtes een 
ander karakter dan de geanalyseerde ruimtes in de 
afrikaanderwijk. Door de dominantie van de bebouwde 
ruimtes, zijn de publieke ruimtes ondergesneeuwd. 
Vaak hebben ze geen prettige afmetingen, met een 
besloten en benepen karakter. 

De mietskazerne heeft mij doen inzien dat ik op 
zoek ben naar een goede balans tussen bebouwde 
en publieke ruimtes. De publieke ruimte moet niet 
ontstaan als secundair gegeven, maar moet als 
primair doel gezien worden. De wisselwerking tussen 
bebouwde ruimte en daarmee de definiëring van 
de publieke ruimte moet zorgvuldig in acht worden 
genomen. Dit zal ook moeten zorgen voor prettige 

verhoudingen, waardoor de publieke ruimtes zullen 
aanzetten tot sociale activiteiten en of functies. Tevens 
heeft de mietskazerne mij doen inzien dat de inpassing 
in het stedelijk weefsel een belangrijk aspect is. 
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berLaGe + berLiJn
De studie naar berlage en de mietskazerne heeft 
mij geholpen om tot ontwerpprincipes voor de 
hoofdorganisatie te komen. 

Tot dusver belangrijke aspecten: 
- de inpassing in het stedelijk weefsel 
- de synergie tussen de bouwblokken 
- de definiëring van de publieke ruimte: het  
 ontstaan van de contramal moet als primair  
 doel gezien worden
- stelsel van publieke ruimtes met een 
 informeel karakter

ondanks het feit dat ik helder voor ogen kreeg wat ik 
wilde bereiken, bleef een bruikbaar referentie project 
uit. met het bespreken van deze punten, werd ik getipt 
met de visie van Diener en Diener: Das house und die 
stadt. Het laatste puzzelstukje van de puzzel.  
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Fig. 4.2 Fig. 4.7
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Kothener strasse development
Fig. 4.11
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Das House unD Die sTaDT
met Das house und die stadt, gepubliceerd in 1995, 
geven Diener en Diener hun visie op stedenbouw en 
architectuur. Hun ontwerpen komen tot stand na 
aanleiding van een viertal principes: 

1.  ordeningsprincipe
"Town planning attains its essence in those situations when 
it can bring a place into order with one house"  Diener, r. & 
steinmann, m. (1995). Voor Diener en Diener beschrijft 
deze zin de essentie van architectuur: orde aanbrengen 
met een groot gebaar. 

2. creëren van een constellatie
"The city coheres at points where the houses create a certain 
form in the sense of a constellation: a recognizable form" 
Diener, r. & steinmann, m. (1995). Het aanbrengen 
van orde door middel van een groot gebaar zal zorgen 
voor samenhang en overeenkomst. De totaliteit en 
herkenbaarheid van het plan is belangrijk. 

3. stedelijk weefsel
"The new structure should place the various urban spaces 
in relation with each other" Diener, r. & steinmann, m. 
(1995). 

in hun ontwerpen proberen ze in te spelen op het 
bestaande stedelijke weefsel en verscheidene weefsels 
bij elkaar te brengen. 

4.  beweging
"The spaces between the houses is either free, in motion, 
there is a certain flow"  Diener, r. & steinmann, m. (1995). 
Tijdens het ontwerpen van de hoofdorganisatie, 
ontwerpen ze ook de publieke ruimtes, met de intentie 
om een bepaalde beweging in het gebied te creëren.  
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Toevoeging Diener&Diener
Structuur 1 omringend weefsel
Structuur 2 omringend weefsel

Kothener strasse development
Fig. 4.12
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KoTHener sTrasse DeVeLoPmenT
Het ontwerp voor de Kothener strasse in berlijn is een 
project dat ik er graag wil uitlichten. Te zien is dat Diener 
en Diener, door middel van een lineaire structuur, 
het gebied hebben herstructureerd. Dit grote gebaar 
straalt samenhang uit door overeenkomsten in maat, 
schaal en vormentaal. Tevens laat figuur 4.12 zien dat 
ze de omringende weefsels in acht hebben genomen 
en met hun ontwerp beide weefsels bij elkaar brengen.

De studie naar Diener en Diener was het laatste 
puzzelstukje om mijn eigen ontwerpprincipes te 
definiëren en te vertalen naar een hoofdorganisatie. 
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1.  structuur
De verkavelingsstructuur, die zich inpast in het 
omringende stedelijke weefsel is het vertrekpunt voor 
de hoofdorganisatie. De hoofdorganisatie bestaat uit 
een lineaire structuur, die trapsgewijs toeneemt. Deze 
structuur benadrukt de afmetingen van het plangebied, 
en zal door zijn lineairiteit waarneembaar een entiteit 
zijn. Deze entiteit bestaat uit een verzameling 
bouwblokken die een synergie en wisselwerking met 
elkaar aan gaan. Deze synergie is bewerkstelligt door 
zorgvuldig naar de verhoudingen en positionering tot 
elkaar te kijken. 

2. eenheid
om deze entiteit te realiseren bevat de verzameling 
bouwblokken overeenkomst in maat en 
schaal, vormentaal en materiaal. De totaliteit 
en herkenbaarheid van het plan is belangrijk. 
uitgangspunt zijn bouwstenen van 24 meter lang bij 12 
meter diep. in figuur 4.15 is te zien hoe de bouwblokken 
zich tot elkaar verhouden en in dichtheid en afmetingen 
gestaag toenemen. 

onTWerPPrinciPes HooFDorGanisaTie
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lineaire structuur 

passtuk

De dichtheid en afmetingen van de bebouwing neemt gestaag toe 

Fig. 4.13

Fig. 4.14

Fig. 4.15
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3. Tussenruimtes
De hoofdorganisatie van de bouwblokken definieert 
de publieke ruimtes en daarmee mijn definitie van de 
tussenmaat. Het ontstaan van de contramal van het 
stelsel aan publieke ruimtes is leidend geweest in het 
ontwerp van de hoofdorganisatie. Het plan bevat een 
breed spectrum aan tussenruimtes die variërend zijn 
in schaal en karakter. Het streven is om qua karakter 
aan te sluiten op de sequentie in de afrikaanderwijk. 
Dit betekent een informeel karakter, gefocust op de 
schaal van het fragment en het bouwblok. belangrijk 
is hoe het spectrum van tussenmaten zich tot elkaar 
verhouden. 

De tussenruimtes zijn op te delen in drie categorieën 
en schalen: 

3.1  Tussen bouwblokken: deze tussenruimte 
bestaat uit een netwerk van 6 publieke ruimtes aan 
een lange centrale as. De tussenruimte manoeuvreert 
langs en tussen de bouwblokken in met de intentie om 
een bepaalde beweging en continuïteit in het gebied te 
creëren.  De schaal van deze tussenruimtes zal die van 
het fragment zijn.

3.2  binnenin bouwblokken: deze tussenruimte 
zal worden gevormd door een rand van bebouwing 
rond een omsloten publieke ruimte. Deze interne 
tussenruimte zal toegankelijk zijn via onderbrekingen. 
Deze onderbrekingen zullen onderdeel zijn van de 
laatste soort tussenruimtes: de verbijzonderingen. 
De schaal van deze tussenruimtes zal die van het 
bouwblok zijn. 

3.3  Verbijzondering van het bouwblok: deze 
tussenruimte zal deel uitmaken van de bebouwing en 
de overgang van tussenruimte 1 naar 2 of tussenruimte 
1 naar bebouwing vormgeven. Deze verknoping zal 
specifiek zijn en is sterk afhankelijk van de plek in 
het plan. Het doel is om het bouwblok in te zetten als 
middel om de overgang vorm te geven en daarmee 
het bouwblok onderdeel uit te laten maken van de 
tussenruimte. 

onTWerPPrinciPes HooFDorGanisaTie



97

Fig. 1.xx

ritme van tussenruimtes aan een centrale as

Fig. 4.16

Fig. 4.17

Fig. 4.18
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nieuWe HooFDorGanisaTie in conTeXT
in figuur 4.19 is de inpassing van de nieuwe 
verkavelingsstructuur tezamen met de nieuwe 
hoofdorganisatie in het stedelijk weefsel te zien. Lijnen 
van het omringende weefsel zijn voortgezet en worden 
opgepakt door de nieuwe structuur. Hierbij zou ik 
willen benadrukken dat het plan door zijn lineairiteit, 
naast zijn inpassing in het stedelijk weefsel, ook een 
entiteit op zichzelf is. 
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Fig. 4.19 Doorlopende lijnen
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nieuWe HooFDorGanisaTie DeeL 2
Zoals beschreven bij de verkavelingsstructuur is de 
laan op Zuid die het plangebied in tweeën deelt. om de 
continuïteit in het gehele gebied te realiseren vraagt 
het gebied ten noorden van de laan op Zuid ook om een 
nieuwe invulling. ik heb er bewust voor gekozen om 
mijn verhaal over de contramal van de publieke ruimte 
en mijn ontwerpprincipes te beperken tot het deel dat 
grenst aan de afrikaanderwijk. Dit heb ik gedaan omdat 
het toevoegen van deel 2 in mijn ogen zal lijden tot 
verlies van de beoogde verhoudingen en spanning. Het 
plangebied zou te groot zijn om de beoogde sequentie 
te realiseren. 

ik heb er dan ook voor gekozen om in dit deel de 
bestaande bebouwing typologieën voort te zetten. 
Tevens heb ik ook hier lijnen van het omringende 
weefsel voortgezet en aangepast op de al eerder 
ontworpen hoofdorganisatie in deel 1.  Zij zullen 
hierdoor elkaar aanvullen en versterken. Parkzicht 
heb ik willen behouden om mee te doen in het spel 
van publieke ruimtes en daarmee deel 1 met deel 2 te 
verbinden. 
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Fig. 4.20 Doorlopende lijnen
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Hoofdorganisatie 
Fig. 4.21
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HooFDorGanisaTie comPLeeT
Figuur 4.21 laat de hoofdorganisatie van deel 1 en deel 
2 tezamen zien. Tevens is te zien dat de bebouwing 
hoogtes afgestemd zijn op de aangrenzende bestaande 
bebouwing en afmetingen van de aangrenzende 
tussenruimtes. ook dit zal zorgen voor een betere 
inpassing. 
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concLusie
De hoofdorganisatie van de bebouwde ruimte 
definieert de publieke ruimtes en geeft vorm aan mijn 
definitie van de tussenmaat. in de zoektocht naar 
het definiëren van ontwerpprincipes, is er een studie 
gedaan naar berlage, de berlijnse mietskazerne en de 
visie van Diener en Diener. alle plannen spelen op eigen 
wijze met de contramal van publieke ruimtes. mijn 
ontwerpprincipes bestaan uit drie pijlers; structuur, 
eenheid en tussenruimtes, waarbij de inpassing in het 
stedelijk weefsel, de synergie tussen de bouwblokken, 
definiëring van het stelsel van publieke ruimtes 
en ontstaan van een drietal tussenruimtes aanbod 
komen. 
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Fig. 4.22
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TussenmaaT
Het ontwerp bevat een breed spectrum aan tussenruimtes variërend 
in schaal en eigenschappen. De eerste categorie ‘tussen’ bestaat 
uit een netwerk van 6 publieke ruimtes aan een lange centrale 
as. De tweede categorie ‘binnenin’ bestaat uit interne omsloten 
tussenruimtes en de laatste categorie ‘verbijzondering’ zal deel 
uitmaken van de bebouwing. Dit hoofdstuk zal ingaan op de drietal 
ontworpen tussenruimtes, hoe het spectrum van tussenmaten 
zich tot elkaar verhouden en de rol van de architectuur.  

5 
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Tussen 
bouwblokken

5.1 
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HooGTeVerscHiL besTaanD
Zoals in hoofdstuk twee vermeld grenst het plangebied 
aan de brede Hilledijk, een lange lijn die stamt uit de 
periode voor de verstedelijking van rotterdam Zuid en 
nog steeds aanwezig is. begin 1900 werd de Hilledijk, 
verbreed en ingericht met rails voor de goederentreinen 
die reden tussen de havens en het emplacement. 
Dit alles heeft voor aanzienlijke hoogteverschillen 
gezorgd, die variëren tussen 0 en 5,5 meter. De dijk is 
hierdoor op enkele plekken een barrière geworden in 
het stedelijk gebied. om de continuïteit in het gebied 
te realiseren dient de barrière die de Hilledijk vormt 
tussen de afrikaanderwijk en het plangebied onderdeel 
te zijn van het ontwerp. 
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Hoogte verschil bestaand 
Fig. 5.1
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HooGTeVerscHiL nieuW
Het uitzoeken van de hoogteverschillen in het 
plangebied, liet mij naast het feit dat het slechten 
van de barrière van de Hilledijk belangrijk is voor 
het creëren van een samenhangend geheel, ook de 
kansen van de bestaande hoogteverschillen zien. Deze 
hoogteverschillen, kunnen worden ingezet voor het 
ontwerp van de tussenruimtes uit categorie 1. 

uiteraard zou de barrière kunnen worden opgelost 
door het gehele stratenpatroon van de afrikaanderwijk 
op te hogen tot het niveau van de kruin van de dijk 
en zo de dijk als het ware te begraven. echter, zou ik 
willen pleiten dat dit alleen op een aantal specifieke 
plekken gebeurt. Dit zal de lijnen die doorlopen extra 
benadrukken en biedt de mogelijkheid de hoogte 
verschillen in te zetten voor het ontwerp van een 
meanderend landschap. De straten die geleidelijk 
zullen worden opgehoogd zijn: de Paul Krugerstraat, 
riebeekstraat, martinus steijnstraat en een deel van 
de Hilledijk zelf (zie figuur 5.2). 
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Hoogte verschil nieuw 
Fig. 5.2
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Geleidelijke ophoging maaiveld 
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Looproute 
Zichtveld 

Loop en zichtlijnen
Fig. 5.3
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meanDerenD LanDscHaP 
De nieuwe hoofdorganisatie, definieert een netwerk 
van 6 tussenruimtes aan een lange centrale as. Deze 
lange centrale as, moet zorgen voor continuïteit in het 
gebied en het voortvloeien van de ene naar de andere 
tussenruimte mogelijk maken. Desalniettemin, moet 
de aanwezigheid van deze as het gebruik en de ervaring 
van de naastgelegen tussenruimtes niet domineren. 

om de aanwezigheid van de as minder dominant 
te maken, zijn er in het ontwerp op een subtiele 
manier hoogteverschillen aangebracht. uiteraard 
is er hierbij gebruik gemaakt van de al bestaande 
hoogteverschillen in het gebied. Dit glooiende 
landschap moet ervoor zorgen dat de lineairiteit wordt 
doorbroken en je als bezoeker meanderend langs de 
tussenruimtes verplaatst. De routing heeft invloed op 
de belangrijke zichtlijnen in het gebied. De zichtlijnen 
die door het glooiende landschap belangrijk zijn 
geworden, corresponderen met de laatste schaal 
tussenruimtes: de verbijzonderingen.
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Fig. 5.4
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basis onTWerP in conTeXT
Figuur 5.4 laat de ophoging van de drie doorlopende 
straten, hoogteverschillen en glooiende landschap in 
de context zien.  De centrale as met het stelsel van 
publieke ruimtes, bevinden zich op 3 meter hoogte. De 
hoogtes lopen taps naar de randen toe (zie figuur 5.5).  

ophoging doorlopende straten           dijk  as met stelsel publieke ruimtes    Laan op Zuid 

Schematische weergave hoogteverschillen
Fig. 5.5
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KaraKTer TussenruimTe
om meer uitspraken te kunnen doen over de invulling, 
gebruik en het karakter van deze tussenruimtes, heb 
ik referenties opgezocht die dienen ter inspiratie en 
geven een sfeerimpressie. De referenties laten een 
verloop zien van een parkachtig karakter naar een 
meer stedelijk karakter. 

Het parkachtige karakter zal worden vormgegeven 
in het verlengde van Parkzicht om zo deel 1 en deel 
2 van het plangebied met elkaar te verbinden. Deze 
delen zullen voornamelijk bestaan uit stukken 
gras en beplanting. ondanks de overeenkomsten in 
vormgeving zal er een overgang van sferen plaats 
vinden van het openbare karakter van Parkzicht naar 
een publiek karakter van het ontwerp.  Deze overgang 
zal in het ontwerp op subtiele manier kenbaar moeten 
worden gemaakt. 

naarmate de tussenruimtes zich ontwikkelen naar de 
westkant zal het gras en de beplanting ruimte maken 
voor bestrating. De overgangen hierbij zullen zorgvuldig 
moeten worden vormgegeven. Voorbeelden hiervan zijn 
afbeelding 6 en 7 in figuur 5.6.  De tussenruimtes met 
een stedelijk karakter zijn kleiner van formaat en zullen 

voornamelijk bestaan uit bestrating gecombineerd 
met stedelijk meubilair. Hierdoor zullen ze aanzetten 
tot ander gebruik. 

Door de wisselende invulling zal het netwerk 
aantrekkelijk zijn voor diverse doelgroepen. 
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stedelijk karakter   overgang   parkachtig karakter: verlengde Parkzicht

Sfeerimpressie
Fig. 5.6

1 2 6
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onTWerP TussenruimTe
naast het verloop van het karakter, vergt de routing 
van het gebied extra aandacht. Het stelsel van 6 
publieke ruimtes is enkel bestemd voor langzaam 
verkeer. De hoogte verschillen en het glooiende 
landschap zorgen voor een hoofdrouting die meandert 
langs de tussenruimtes (zie figuur 5.7 en 5.8). naast de 
primaire routing, is er een laag van secundaire routes 
toegevoegd die het mogelijk maakt om een kortere 
of langere weg te nemen. De secundaire routing is 
aangepast aan de context en speelt in op een viertal 
doorgaande routes (zie figuur 5.9). 
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Verbijzonderingen
Fig. 5.7

Primaire routing
Fig. 5.8

Secundaire routing 
Fig. 5.9
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Fig. 5.10
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onTWerP TussenruimTe
Figuur 5.10 laat het definitieve ontwerp zien van 
het stelsel aan tussenruimtes. Te zien is hoe het 
parkachtige karakter in het oosten langzaam stedelijk 
wordt. De sequentie begint met grote velden aan groen 
met verschillende soorten beplanting zoals bomen, 
struiken en grassen. ondanks de overeenkomsten in 
vormgeving met Parkzicht zorgen de schaalverkleining 
en hoogteverschillen ervoor dat de overgang van heel 
openbaar naar publiek kenbaar wordt gemaakt. De 
groene velden transformeren halverwege naar groot 
stedelijk meubilair met groenbakken. Het westen van 
de sequentie wordt gedomineerd door bestrating in 
combinatie met klein stedelijk meubilair. ondanks 
het wisselende karakter, is er gericht ontworpen met 
dezelfde vormentaal. De velden van groen, groot- en 
klein stedelijk meubilair bevatten dezelfde afgeronde 
hoek. Hierdoor zal herkenbaarheid en samenhang 
gecreëerd worden. ook zal het materiaalgebruik 
alsmede de beplantingssoorten op elkaar worden 
afgestemd. 
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Programmering 
Fig. 5.11

Speelgebied

24 H toegankelijk

Sportmogelijkheden

toegankelijk van 08.00 tot 22.00

Rotterdamse munt: kruidentuin

verlichting afgestemd op openingstijden horeca

Verblijfsgebied met faciliteiten

Toegankelijkheid
Fig. 5.12

24 H verlicht
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ProGrammerinG / ToeGanKeLiJKHeiD
Ter aanvulling is er een grof programma aan de 
tussenruimtes toegevoegd. Te zien is dat er twee 
plekken zijn aangewezen als speelgebied. Deze 
speelgebieden zullen verschillen van karakter en 
zo verschillende doelgroepen aantrekken. aan de 
stedelijke kant is er een plek gereserveerd voor 
sportmogelijkheden. in het ontwerp is een basket- en 
voetbalveld, tennisveld en skatebaan opgenomen.  De 
vereniging de rotterdamse munt, die tijdelijk in het 
gebied was neergestreken, krijgt een plek toegewezen, 
waardoor ook urban gardening mogelijk is. Verspreid 
door het gehele gebied zijn er elementen geplaatst 
die uitnodigen tot tijdelijk verblijf, denk hierbij aan 
zitelementen, kunstwerken en barbecue plekken. 
als laatste zal het gehele stelsel ruimte bieden voor 
kleinschalige evenementen. Denk hierbij aan zo nu en 
dan een markt, jazz avond of festival. 

Het gebied zal 24 uur per dag toegankelijk zijn, zoals 
menig pocket park. uiteraard zullen er huisregels van 
kracht zijn die zijn geformuleerd door de gemeente. 
Deze staan in de algemene Plaatselijke Verordening. Zo 
is kamperen en / of overnachten niet toegestaan. ook 
zal de buitenverlichting hierin een grote rol spelen. Zo 

zal na 23.00 s ’avonds het merendeel van de ruimtes 
niet worden verlicht om zo hangjongeren/ daklozen 
te weren. De tussenruimtes binnenin de bouwblokken 
zijn tot 22.00 toegankelijk en gaan gedurende nacht 
op slot. 
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Aanpassing onafbaar blok
Fig. 5.13
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aanPassinG besTaanD WeeFseL
naast de vormgegeven sequentie die van oost naar 
west loopt, zou ik de verknoping van het onderzochte 
fragment in de afrikaanderwijk met het plangebied 
willen uitlichten. ondanks dat het niet een primair doel 
was om beide sequenties met elkaar te verbinden, ben 
ik van mening dat het aanpassen van het onafbaar 
bouwblok, de sequentie van de afrikaanderwijk 
alsmede de continuïteit in noord-zuidelijke richting 
zou kunnen verbeteren. Dit zorgt ervoor dat de publieke 
ruimte van het onafbaar blok en het achtergelegen 
driehoekig plein in elkaar over vloeien en vraagt om 
een nieuwe invulling.  
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om het karakter en gebruik van de tussenruimte, nog 
verder te concretiseren is er ingezoomd op het centrale 
deel van de sequentie. Het is deze plek die de overgang 
van parkachtig naar stedelijk inzet.  Het stelsel van 
6 publieke ruimtes is enkel bestemd voor langzaam 
verkeer. Goed te zien is dat de verblijfsplekken 
voornamelijk grenzen aan de secundaire routing. Dit 
zorgt ervoor dat de primaire routing vrij blijft voor 
voetgangers, hardlopers en of fietsers.  

in het bestratingsplan zullen er subtiele verschillen 
aangebracht worden om onderscheid te maken 
tussen de primaire en secundaire routing. De randen 
die gereserveerd zijn voor verkeersruimte zullen in 
vormgeving evident afwijken. Te zien is dat er een 
barrière wordt gecreëerd d.m.v. een groen strook of luie 
trap. 

De plint is op twee plekken ingezet om interactie 
tussen tussenruimte en bebouwing te stimuleren. 
De plint zal ruimte bieden voor kleinschalige retail 
en horeca.  op de plekken van de horeca, zullen er 
terrassen verschijnen, die reuring en gezelligheid 
zullen brengen. in het ontwerp is een voorbeeld 

programma opgenomen, bestaande uit: coffee 
compagnie, Vlaamsch broodhuys, simon Levelt, de 
Knipstudio en een bloemenwinkel. 

naast het programma in de plint, is er ook programma 
aan de publieke ruimte toegevoegd. Zo is er een 
speelgebied voor kinderen gecreëerd met een 
natuurspeelplaats. er is hierbij bewust gekozen voor 
een natuurspeelplaats, zodat de speelelementen in 
de groene omgeving blenden en een bijdrage leveren 
aan het parkachtige karakter. meerdere zitelementen 
nodigen uit tot tijdelijk verblijf. Deze zitelementen 
zijn ontworpen met twee voorkanten, zodat aan 
beide kanten mensen kunnen gaan zitten. Tot slot 
zijn er plekken aangewezen waar veldbloemen voor 
afwisseling zorgen en kleur en geur geven aan de 
tussen ruimte. 

inZoomen
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Fig. 5.14
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De referenties in figuur 5.15 laten het beoogde beeld 
zien. 

inZoomen

Referenties
Fig. 5.15
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De axonometrie tezamen met de illustratie geven het 
beoogde eindbeeld weer. Te zien is dat de tussenruimte 
continueert binnenin de bouwblokken. Het volgende 
hoofdstuk zal ingaan op de vormgeving van deze 
tussenruimtes, de overeenkomsten en subtiele 
verschillen. 

aXonomeTrie 
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Scale

Fig. 5.16

Fig. 5.17
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binnenin 
bouwblokken

5.2 
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Fig. 5.10
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onTWerP TussenruimTe
op de plankaart is te zien dat de tussenruimtes 
binnenin de bouwblokken onderdeel zijn van het 
geheel. Hierdoor bevatten ze veel overeenkomsten 
met de tussenruimtes uit categorie 1. evenals de 
tussenruimtes tussen de bouwblokken in bevatten 
deze tussenruimtes een verloop van parkachtig naar 
stedelijk. De vormgeving zal dan ook overwegend 
overeenkomen. 

Toch zorgt het omsloten karakter voor een 
aantal aanzienlijke verschillen. Zo zullen deze 
interne tussenruimtes enkel toegankelijk zijn via 
onderbrekingen in de rand bebouwing. De rol van de 
bebouwing is hierdoor aanzienlijk groter en van belang. 
Tevens zorgen de toegangen van de aangrenzende 
woningen voor een privé sfeer. 

aldus, met het toetreden van de tussenruimte 
verandert de sfeer van publiek naar semipubliek/
gemeenschappelijk. Deze overgang van sferen zal op 
een subtiele manier voelbaar worden gemaakt, door 
verandering in het bestratingsplan. Tevens zal deze 
overgang voelbaar worden door het personaliseren 
van de tussenruimte.  Zo zullen de bewoners van het 

bouwblok, inspraak hebben op het gebruik, invulling 
en qua onderhoud een steentje bijdragen. 
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De referenties in figuur 5.18 laten het beoogde eind-
beeld zien. 

inZoomen

Referenties
Fig. 5.18
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Fig. 5.14
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3D VieWs
De illustraties in figuur 5.19 en 5.20  laten het ontwerp 
zien. 
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Scale

Scale

Fig. 5.19

Fig. 5.20
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VerbiJZonDerinG
van het bouwblok

5.3 
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De tot dusver besproken tussenruimtes zijn ontworpen 
in elkaars verlengde en bevatten overwegend dezelfde 
vormgeving. Desalniettemin zijn er subtiele verschillen 
aangebracht om de overgangen van sferen voelbaar te 
maken, zonder expliciet een hek of bord met overgang te 
plaatsen. Tijdens het ontwerpen van de tussenruimtes 
binnenin de bouwblokken werd duidelijk dat de rol 
van de bebouwing aanzienlijk groter werd. Waar de 
bebouwing op groter schaalniveau enkel de randen 
van de tussenruimtes definieert, ontstaat er op dit 
schaalniveau een wisselwerking tussen beide. 

De laatste categorie tussenruimtes zal de 
wisselwerking van bebouwing en tussenruimte op 
expliciete wijze tonen. De verbijzonderingen van het 
bouwblok zijn er om de overgang van tussenruimte 
1 naar 2 of tussenruimte 1 naar bebouwing vorm te 
geven. Het doel is om het bouwblok in te zetten als 
middel om de overgang voelbaar te maken en daarmee 
het bouwblok onderdeel uit te laten maken van het 
spectrum aan tussenruimtes.

Figuur 4.18 laat een 12 tal van deze verbijzonderingen 
zien. De verbijzonderingen zullen specifiek zijn en 

sterk afhankelijk van de plek in het plan. Dit maakt 
dat ze van elkaar verschillen. Tijdens de uitwerking is 
er aan twee verbijzonderingen gewerkt met één in het 
bijzonder. Deze zal dienen als rolmodel. 

HeT sPecTrum Van TussenruimTes
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Fig. 4.16

Fig. 4.17

Fig. 4.18
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Het bouwblok die dient als rolmodel, is centraal 
gesitueerd in het plangebied. De oost- en zuidgevel 
grenzen aan de twee tussenruimtes waar nader op in 
is gegaan in hoofdstuk 5.1 en 5.2. Het vraagstuk over 
de wisselwerking tussen bebouwing en tussenruimte 
is voornamelijk van toepassing op deze twee zijden. 
De verbijzondering van het bouwblok startte met 
de verplaatsing van de centraal gelegen court. De 
verplaatsing resulteerde in drie verschillende zijden 
met onderscheid in breedte van de bebouwing.  Dit 
levert een diversiteit aan woontypes op. Tevens laat 
de tweede afbeelding in figuur 5.21 zien dat de oost en 
zuidzijde, bewust smaller van formaat zijn, om deze te 
kunnen inzetten voor het ontwerp van de overgang. 

Vervolgens zijn de structuur en ontsluitingstypologie 
ontworpen. een grid van 6,25 bij 5 m zal zorgen voor 
regelmaat en samenhang. De ontsluitingstypologie 
bevat twee stijgpunten en is gemeenschappelijk van 
aard.  De woningen aan de noord en zuidkant worden 
ontsloten door middel van een galerij die grenst aan 
de tussenruimte binnenin het bouwblok. De woningen 
aan de westkant worden ontsloten door een inpandige 
galerij. 

De verbijzondering aan de zuidkant kreeg vorm door een 
bijzonder programma aan de plint toe te voegen. Door 
het activeren van de plint, zal het gebruik de interactie 
tussen tussenruimte en bebouwing stimuleren. 

De verbijzondering aan de oostkant zal de overgang 
van tussenruimte 1 naar 2 verzorgen. Hierbij zijn de 
plattegronden, gevel en doorsnede van het gebouw 
ingezet om dit op expliciete wijze te bewerkstelligen. 
Het aanbrengen van een verdraaiing in de 
plattegronden zorgt voor een uitzondering op de regel. 
Deze uitzonderingen komen tot uiting in de doorsnede 
van het gebouw en zorgen voor een dominantie van 
de tussenruimte. Dit, tezamen met het weglaten van 
de bebouwing aan de oostkant, zorgt ervoor dat de 
oostgevel als subtiele overgang dient die de schalen 
bij elkaar laat komen. 

VerbiJZonDerinG Van HeT bouWbLoK
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Fig. 5.21

1: verplaatsen court voor diversiteit woontypes

2: grid 3: ontsluiting

4: verbijzonderingen

5: aanbrengen verdraaiing 6: Uiting doorsnede en gevel
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Het bouwblok bevat 9 bouwlagen en is met zijn ruim 
30 meter hoogte, de hoogste in het plan. Het gebouw 
moet met zijn hoogte tegenwicht bieden aan de laan 
op Zuid en aangrenzende Parkzicht. Zoals zojuist 
besproken is in de plattegronden te zien dat de 
verplaatsing van het court tot drie verschillende zijden 
heeft geleid. De configuratie zorgt ervoor dat elke zijde 
een eigen woontypologie bevat. in zijn totaliteit bevat 
het bouwblok 124 woningen en 4 plekken voor retail en 
horeca op de begane grond. 

net als met het toetreden van de tussenruimte binnenin 
het bouwblok verandert opnieuw de sfeer met het 
omhooggaan in verticale richting. De sfeer verandert 
van semipubliek en heel gemeenschappelijk naar 
enkel gemeenschappelijk. beide stijgpunten grenzen 
aan de tussenruimte en hebben geen expliciete 
afbakening. Dit maakt het theoretisch mogelijk voor 
iedereen om het bouwblok te betreden. echter, ook hier 
is geprobeerd om op subtiele wijze de overgang vorm 
te geven. allereerst zijn er rondom de tussenruimte 
pilaren toegevoegd, die zorgen voor een buffer tussen 
semipubliek en privé. De ruimte die ontstaat zal 
hoogstwaarschijnlijk alleen gebruikt worden door de 
mensen die hier wonen. Dit is te vergelijken met de 
situatie van de punttypologie in het vooronderzoek. 

Vervolgens is er bewust gekozen om de trappen in 
tegengestelde richting te positioneren en de liften 
hierachter. Hierdoor zullen ze minder zichtbaar zijn, 
en ontstaat er een impliciete barrière door richting en 
versmalling van de ruimte. Dit zal het toetreden voor 
vreemden onwaarschijnlijk maken en ervoor zorgen 
dat de stijgpunten enkel gebruikt worden door de 
bewoners. 

bij het arriveren op de hoger gelegen verdiepingen vindt 
er opnieuw een overgang van sferen plaats. Waar de 
stijgpunten nog het domein waren van alle bewoners 
die aan die zijde wonen, zal de galerij het domein 
zijn van de mensen die op die verdieping wonen. De 
sfeer zal door de aangrenzende toegangen van de 
woningen balanceren tussen gemeenschappelijk en 
privé. De verdraaiingen in de plattegronden zorgen 
voor uitzonderingen op de regel. op deze plekken 
wordt de galerij meer dan enkel verkeersruimte, maar 
zal de ruimte uitnodigen tot verblijf. De overgang van 
gemeenschappelijk naar privé wordt vormgegeven 
met de binnengevel. bij deze laatste overgang ontstaat 
er een interessant spanningsveld, in hoeverre je de 
privésfeer onderdeel uit kan laten maken van het 
tussendomein. met deze vraag in mijn achterhoofd, 
ben ik de binnengevel en de woontypologieën gaan 
ontwerpen. 

PLaTTeGronDen bouWbLoK
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Principe plattegrond verdieping 2 + 5
Fig. 5.23

Woon typologie 1 60m2
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Principe plattegrond verdieping 3 + 6
Fig. 5.24
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Fig. 5.25
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Drie van de vier buitengevels definiëren de randen 
van de grotere schaal tussenruimtes en bepalen 
mede het karakter. Het complexe verhaal dat zich 
aan de binnenkant afspeelt, is aan deze zijden niet 
van toepassing. Voor het ontwerp van de gevel is er 
dan ook uitgegaan van een rationelere benadering. 
De opzet van de gevels bestaat uit een drietal lagen, 
die zorgen voor diepte werking. er is gekozen voor 
een repetitie in raamopeningen. in totaliteit zijn er 
zes soorten raamopeningen toegepast. De variatie in 
de gevel correspondeert met de configuratie van de 
woontypologieën. ondanks de variatie is er in elke 
gevel een terugkerend patroon te ontdekken. bij de 
zuidgevel zou ik willen accentueren dat de plint afwijkt 
door het toevoegen van het speciale programma. 

buiTenGeVeL Drie ZiJDen
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Noordgevel
Fig. 5.27

DN

DN

UP

UP

Scale 1 : 200

0     5       10



156

Scale 1 : 200

Zuidgevel
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Het is de oostgevel die door de verbijzondering van het 
bouwblok afwijkt. Door de verplaatsing van het court 
en weglaten van de bebouwing t/m de 8e verdieping 
ontstaat er een membraan; een dun vlies die de twee 
tussenruimtes van elkaar scheidt. Door het ontstaan 
van het membraan wordt de overgang van sferen 
expliciet en komen beide tussenruimte schalen bij 
elkaar.  Tevens zorgt dit ervoor dat je een glimp kan 
opvangen van het verhaal dat zich aan de binnenkant 
afspeelt. De randen van de gevel zijn op dezelfde manier 
vormgegeven als de andere buitengevels en maken 
alle vier de buitengevels tot samenhangend geheel. 

buiTenGeVeL en VerbiJZonDerinG 
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De overgang van gemeenschappelijk naar privé wordt 
gedefinieerd door de binnengevel. bij deze laatste 
overgang ontstaat er een interessant spanningsveld. 
Tot dusver was het mogelijk om de overgangen impliciet 
te ontwerpen. Het was de kunst om de overgangen 
van de tussendomeinen voelbaar te maken zonder 
expliciet een hekwerk, bord of andere begrenzing neer 
te zetten. Deze laatste overgang is het moment waarop 
je dit als ontwerper dit niet kan forceren. uiteraard is 
het aan de bewoners zelf om de privésfeer onderdeel 
uit te laten maken van het tussendomein. Wel, kan je 
als ontwerper opties bieden die het zowel mogelijk als 
niet mogelijk maken. 

De ontworpen binnengevel biedt deze mogelijkheden 
door zijn dubbelzinnigheid. De eerste laag bestaat 
uit schuifbare panelen met lamellen. achter deze 
panelen bevindt zich de gebruikelijke binnengevel met 
grote glazen schuifdeuren. Hierdoor zijn er meerdere 
situaties mogelijk. Het is bijvoorbeeld mogelijk om 
een geheel vrije gevel te creëren en zo de scheiding 
tussen privé en gemeenschappelijk te vervagen. De 
binnengevel bied ook de mogelijkheid om de glazen 
schuifdeuren open te zetten maar met de panelen 

enige vorm van privacy aan te brengen. als laatste bied 
het je de mogelijkheid je volledig af te sluiten, en een 
expliciete scheiding aan te brengen. Te zien is in de 
tekeningen dat dit zal zorgen voor een dynamisch spel 
en een diverse gevel. 

De binnengevel aan de westkant wijkt hiervan af. De 
plekken waar de verbijzondering voor extra ruimtes 
heeft gezorgd bevatten schuifdeuren, waardoor ook 
hier de keuze mogelijk is om de privésfeer onderdeel 
uit te laten maken van het tussendomein. De overige 
delen bevatten gefixeerde ramen. 

binnenGeVeL 
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Binnengevel zuidkant
Fig. 5.31
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Fig. 5.32
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Binnengevel westkant
Fig. 5.33
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Binnengevel noordkant
Fig. 5.35
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Duidelijk is dat de binnen- en buitengevel een 
verschillende rol vervullen in het ontwerp. ook qua 
vormgeving en materialiteit zal het verschil kenbaar 
worden gemaakt. De buitengevel zal worden opgebouwd 
vanuit prefab beton elementen. Deze elementen zullen 
fijn worden gestraald waardoor de korrelstructuur 
zichtbaar wordt. De horizontale en verticale banden 
zullen in losse mallen worden gestort en op de locatie 
worden verankerd aan de betonconstructie. Dit biedt 
de mogelijkheid om structuur aan te brengen door 
het opnemen van profilering in de mal. De verticale 
banden zullen een grovere profilering krijgen dan de 
horizontale banden. Dit tezamen met verschillen in 
diepte zal zorgen voor subtiel schaduwspel. 

De betonnen binnengevel zal fijner ogen en indien 
mogelijk worden gepolijst. De schuifpuien zullen 
van aluminium zijn en een minimalistische 
uitstraling hebben. een voorbeeld leverancier is 
Tudor kozijnen&deuren. Door de bijna onzichtbare 
omkadering van de schuifpuien gaat de aandacht 
naar de zelfontworpen schuifpanelen met lamellen. 
Deze zullen worden opgebouwd met een stralen frame, 
die verankerd is aan rails in de vloer onder en boven. 

De lamellen bestaan uit gelamelleerd donker hout en 
worden omsloten door stalen u profielen. stalen pinnen 
op de u profielen maken het mogelijk om de lamellen 
te bewegen, open of dicht te zetten. uiteraard zal het 
hout bewerkt moeten worden om weersbestendig te 
zijn. 

buiTen- en binnenGeVeL FraGmenT
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De verplaatsing van het court heeft tot drie verschillende 
zijden geleid, alle drie met een eigen woontypologie. De 
eerste woontypologie is gesitueerd aan de zuidkant en 
bevindt zich in het smalste gedeelte van het gebouw. 
De woning is hierdoor twee en een half keer zo breed 
(12,25m) als lang (5m), en grenst aan beide zijden 
aan een lang stuk facade. De gehele woning ontvangt 
hierdoor veel natuurlijke lichtinval. 

De configuratie van de woontypologie is ontworpen 
in het verlengde van de binnengevel en maakt het op 
twee plaatsten mogelijk om de privésfeer onderdeel 
uit te laten maken van het tussendomein. De gehele 
woning bevat een verloop van open en toegankelijke 
ruimtes (keuken, woonkamer) naar steeds meer 
besloten en minder toegankelijke ruimtes (werkkamer, 
slaapkamer). een vaste kern in het midden van de 
woning scheidt beide ruimtes van elkaar en zorgt voor 
de overgang van de sferen. Daarnaast zijn er tussen 
de keuken en woonkamer en tussen de werkkamer en 
slaapkamer ook scheidende elementen aangebracht. 
aannemelijk is dat het gedeelte dat grenst aan de 
toegankelijkere ruimtes vaker onderdeel zal uitmaken 
van het tussendomein. 

in het ontwerp van het interieur is geprobeerd zoveel 
mogelijk meubels onderdeel uit te laten maken van de 
scheidende elementen in de woning. Dit maakt van de 
scheidende elementen meer dan alleen een grens en 
geeft de woning een heldere organisatie. 

WoninG TYPoLoGie 1
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WoninG TYPoLoGie 2
De tweede woontypologie is gesitueerd aan de 
noordkant. De woning bevat een reguliere breedte (6m) 
x lengte (9,9m) verhouding en grenst hierdoor aan een 
kleiner stuk fa¬ade dan woning typologie 1. Te zien 
is dat ook hier een verloop van open en toegankelijk 
naar besloten en minder toegankelijk is aangebracht. 
uiteraard verschilt deze door de configuratie en 
verhoudingen van de woning. Desalniettemin is ook 
hier een vaste kern in het midden van de woning ingezet 
als scheidend element. Deze positie leent zich bij deze 
woontypologie extra omdat daar weinig lichtinval is. 
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De derde woontypologie is gesitueerd aan de westkant 
van het gebouw en is met 120m2 twee keer zo groot als 
nummer 1 en 2. De woning bevat 2 verdiepingen en is 3 
keer zo lang (18m) dan breed (6m). Te zien is dat ook hier 
een verloop van open en toegankelijk naar besloten en 
minder toegankelijk is aangebracht. De configuratie 
van de woning maakt dat het verloop begint op de 
halve verdieping en via de trap wordt verlengd naar de 
woonkamer die grenst aan de tussenruimte binnenin 
het bouwblok. De verdraaiing in de plattegrond heeft 
er hier voor gezorgd dat er een extra ruimte voor de 
woning is ontstaan. Te zien is dat de woonkamer met 
grote openslaande deuren hierdoor de mogelijkheid 
biedt om de privésfeer onderdeel uit te laten maken 
van het tussendomein. 

om de lichtinval te optimaliseren is er een vide 
aangebracht. Wederom is er een vaste kern met sanitair 
gesitueerd in het midden van de woning, de plek waar 
geen lichtinval is. De woning is luxer uitgerust met 2 
slaapkamers, grotere woonkamer met open haard, 
badkamer met bad en aparte eetkamer. 

WoninG TYPoLoGie 3
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De derde woontypologie is er ook in een tweede 
variant. De zojuist besproken variant bestaat uit een 
halve verdieping en een gehele verdieping hieronder. 
De tweede variant bestaat uit een halve verdieping 
met een gehele verdieping hierboven. Dit heeft kleine 
verschillen tot gevolg. 

De vide bij variant 1 is gesitueerd tussen keuken en 
slaapkamers in en voegt naast de extra lichtinval niet 
extra kwaliteiten toe. De vide bij variant 2 is gesitueerd 
tussen keuken en woonkamer in, waardoor de 
dubbele hoogte een extra kwaliteit toevoegt. Hiernaast 
bevat variant 1 een relatief kleine keuken en grote 
woonkamer, variant twee heeft een grote keuken en 
kleinere woonkamer. 

WoninG TYPoLoGie 3.2
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bij de tweede verbijzondering van het bouwblok is er 
dezelfde werkwijze gehanteerd. De bebouwingstypologie 
is een gesloten bouwblok en bestaat uit een rand 
bebouwing rond een interne omsloten tussenruimte. 
aan de westkant grenst het bouwblok aan één van de 
6 publieke tussenruimtes behorend tot tussenruimte 
categorie 1. De verbijzondering van het bouwblok zal 
de overgang van beide vormgeven. er is voor gekozen 
om alleen dit specifieke deel van het bouwblok uit te 
werken. Het is goed om te benadrukken dat dit deel 
dus onderdeel is van een groter bouwblok (zie figuur 
hierboven). 

Ten eerste zijn de structuur en ontsluitingstypologie 
van het bouwblok ontworpen. Deze bevatten veel 
overeenkomsten met verbijzondering 1. een grid 
van 6,25 bij 6,25 m zal zorgen voor regelmaat en 
samenhang. De ontsluitingstypologie van dit deel 
bevat twee stijgpunten en de woningen worden 
ontsloten door middel van een galerij. 

De verbijzondering aan de westkant bestaat uit twee 
delen. enerzijds is er een doorgang gecreëerd die zal 
zorgen voor de overgang van tussenruimte 1 en 2. 

anderzijds is er aan de westgevel bijzonder programma 
toegevoegd. Dit is in tegenstelling tot verbijzondering 
1, op vier verdiepingen toegepast. Het bijzondere 
programma zal zorgen voor een andere interactie 
tussen tussenruimte en bebouwing. 

Verbijzondering programma:
bG:  150 m2 koffie/broodjes zaak (coffee compagny)
 150 m2 werkruimte + retail (hutspot)
+1: 83 m2  werkruimte
+2: 84 m2  werkruimte
+4: 150 m2 werkruimte

Het fragment bevat een diversiteit aan woningtypes:
studio’s    45 m2  x7
grondgebonden woningen 75 m2  x10
maisonette    100 m2 x6
maisonette    138 m2 x22
hoek appartement  130 m2 x2
totaal    47 woningen

VerbiJZonDerinG Van HeT bouWbLoK 2
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Fig. 5.52

1: gesloten bouwblok typologie

2: grid 3: ontsluiting

4: verbijzondering 5: Uiting doorsnede en gevel
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Het verschil in programma wordt kenbaar gemaakt 
met de vormgeving. De gevel heeft een set back die 
het verschil op expliciete wijze kenbaar maakt. Tevens 
is te zien dat de raamopeningen afwijken en zullen 
subtiele verschillen in het materiaalgebruik het 
contrast versterken. Het bijzondere programma wordt 
met een monumentale trap ontsloten en is publiek 
toegankelijk. op de derde verdieping ontstaat er een 
stadsbalkon met een mooi uitzicht over het gehele 
plan. 

VerbiJZonDerinG Van HeT bouWbLoK 2
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Westgevel
Fig. 5.57

Noordgevel
Fig. 5.58
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Dwars doorsnede 
Fig. 5.59
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Verbijzondering
Fig. 5.60

Overgang tussenruimtes
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concLusie
Het ontwerp bevat een breed spectrum aan 
tussenruimtes variërend in schaal en eigenschappen. 
De eerste twee categorieën zijn met één gedachtegoed 
ontworpen en zorgen voor een verloop van parkachtig 
naar stedelijk. Toch zorgen kleine subtiele verschillen 
ervoor dat de overgang van sferen voelbaar wordt. 
Tijdens het ontwerpen van de tussenruimtes binnenin 
de bouwblokken werd de rol van de bebouwing 
aanzienlijk groter. De verbijzonderingen van het 
bouwblok zijn er om de overgang van tussenruimte 
categorie één naar twee vorm te geven. Het bouwblok 
wordt ingezet als middel om de overgangen van diverse 
sferen impliciet te maken en daarmee onderdeel uit te 
maken van het spectrum aan tussenruimtes.
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Het onderzoek naar de contramal van de publieke 
ruimte bracht mij het inzicht dat de publieke ruimte 
vele verschijningsvormen kent. bepalend is de 
wisselwerking tussen bebouwing en publieke ruimte. 
Het onderzoek naar het stelsel van publieke ruimtes 
in de afrikaanderwijk leidde tot de ontwerpopgave: 
Geef de oostflank van de afrikaanderwijk vorm met 
speciale aandacht voor de gedefinieerde tussenmaat 
van publieke ruimtes.
 
met het ontwerp over de oostflank van de 
afrikaanderwijk, komen een drietal belangrijke 
aspecten aan de orde. Dit zijn: de inpassing in het 
stedelijk weefsel, de synergie tussen de bouwblokken en 
de definiëring van het stelsel van publieke ruimtes die 
leiden tot een drietal tussenruimtes. Het ontwerp bevat 
een breed spectrum aan tussenruimtes variërend in 
schaal en eigenschappen. De eerste categorie ‘tussen’ 
bestaat uit een netwerk van 6 publieke ruimtes aan 
een lange centrale as. De tweede categorie ‘binnenin’ 
bestaat uit interne omsloten tussenruimtes en de 
laatste categorie ‘verbijzondering’ maakt deel uit van 
de bebouwing. 

Gedurende het ontwerpproces groeide bij mij het besef 
dat de tussenmaten op elke schaal een specifieke 

benadering nodig hebben. bij de grootste schaal, zijn 
bijvoorbeeld aspecten zoals de inpassing van het 
stedelijk weefsel en lange lijnen belangrijk. Tijdens 
het ontwerpen van de tussenruimtes binnenin 
de bouwblokken, daarentegen, werd de rol van de 
bebouwing aanzienlijk groter. 

ondanks de specifieke benadering per schaalniveau 
werd duidelijk dat de overgangen een belangrijke rol 
vervullen in mijn ontwerp. in het ontwerp zijn deze 
overgangen voelbaar gemaakt zonder expliciet een hek 
of bord met overgang te plaatsen. Hiervoor zijn diverse 
instrumenten ingezet. Figuur 5.62 laat de verschillende 
schaalniveaus, tussendomeinen, overgangen en de 
specifieke instrumenten in relatie tot elkaar zien. 

De conclusie van het onderzoek is dan ook dat de 
tussenmaten op verschillende schaalniveaus een 
specifieke benadering nodig hebben, hiervoor dienen 
verschillende instrumenten te worden ingezet. Het 
zijn de overgangen die de diverse tussendomeinen 
voelbaar maken. Het zorgvuldig ontwerpen van de 
overgangen heeft geleid tot continuïteit en samenhang 
van de diverse tussenmaten. Persoonlijk ben ik ervan 
overtuigd dat hier dan ook de rol van de ontwerper voor 
is weggelegd. 
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Tijdens het analyseren van het fragment in de 
afrikaanderwijk, had ik een sterke drang om het 
onderzoek aan te vliegen vanuit het perspectief van de 
publieke ruimte. Dit vergde in het begin omschakeling. 
ondanks deze sterke drang, bleef ik de publieke 
ruimte ook vanuit een architectonisch perspectief 
zien. Dit deed mij realiseren dat ik gewend was om 
te beredeneren met een architectonische bril op; 
bebouwing first, publieke ruimte second. 

Tegelijkertijd kwam ik er gedurende het proces achter 
dat enkel denken vanuit de publieke ruimte niet 
mogelijk is. Het is de bebouwing die zorgt voor de 
definiëring van de publieke ruimte en dus onmisbaar 
is.  Daarnaast is het de wisselwerking tussen publieke 
ruimte en bebouwing die het karakter bepaalt. Dit 
was een waardevolle constatering en zal ik zeker 
meenemen in de toekomst. 

Het ondefinieerbare van het onderwerp ‘de tussenmaat’ 
bood mij veel ruimte om op ontdekkingstocht te gaan. 
Terugkijkend had ik dan ook nooit kunnen bedenken 
dat dit na 6 maanden intensief werken, het resultaat 
zou zijn. Wel merkte ik gedurende het afstuderen, 
dat dit ongedefinieerde zo nu en dan voor verwarring 

zorgde. Zo gebruikte ik de termen, niet-bebouwde 
ruimte, publieke ruimte, openbare ruimte en 
tussenruimte door elkaar heen. Vragen als: is alle niet-
bebouwde ruimte onderdeel van de tussenruimte? zijn 
meermaals de revue gepasseerd. Het aanscherpen van 
het onderwerp; wat is voor mij de tussenmaat? werd 
gedurende het proces steeds duidelijker. uiteindelijk 
heb ik ervoor gekozen om tijdens het onderzoek 
consequent publieke ruimte te gebruiken en pas te 
spreken van tussenruimte wanneer het gaat over mijn 
ontwerp. Dit om samen met mijn ontwerp, mijn visie 
op het onderwerp te geven. 

na het afronden van mijn report, ben ik trots op het 
eindresultaat. Het aansnijden van zoveel verschillende 
schaalniveaus was nieuw voor mij en zeker uitdagend. 
Dit heeft mijn afstuderen en het proces verrijkt. Wel 
ben ik van mening dat dit het afstuderen aanzienlijk 
groter heeft gemaakt dan ik als architectuur student 
van tevoren had kunnen bedenken. Dit maakte tevens 
dat ik keuzes moest maken in de uitwerking. achteraf 
had ik gehoopt eerder aan bouwblok schaal toe te 
zijn gekomen. Desalniettemin, ben ik tevreden met de 
uitwerking van de diverse schaalniveaus en de weg die 
ik daarbij heb afgelegd. 200
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na een intensieve periode van zes maanden is het 
zover. met het schrijven van het dankwoord leg ik de 
laatste hand aan mijn afstudeeronderzoek. Het was een 
periode waarin ik veel heb geleerd, over het onderwerp 
de tussenmaat, te werk gaan met verschillende 
schaalniveaus en mijn eigen interesses. ik wil graag 
stil staan bij de mensen die mij de afgelopen periode 
hebben gesteund en geholpen. 

uiteraard wil ik als eerste mijn supervisors bedanken. 
Jochem, Hüsnü en sjef ik wil jullie bedanken voor jullie 
expertises en fijne samenwerking. Jullie hebben mij de 
juiste handvatten aangereikt om uiteindelijk tot dit 
eindresultaat te komen. 

mijn familie; ouders, zusjes en vriend wil ik bedanken 
voor de wijze raad en luisterend oor. Het sparren over 
mijn bevindingen en visie heeft me erg geholpen. ik wil 
graag mijn ouders nog in het bijzonder bedanken voor 
de laatste grondige spellingscheck. 
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