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Summary

‘Urbanity’ in the infrastructural landscape

Between city and suburb there is a zone which is dominated by the 

motorway. Infrastructure has developed into a three-dimensional 

structure: an infrastructural landscape.

 The ideal of ‘urbanity’ can be pursued in the infrastructural 

landscape as well, assuming that the quality of ‘urbanity’ takes place in 

the relations between urban districts, collectives, public and private, and 

existing and new. In the classical city, these relations have condensed into 

a clear spatial order: public space is framed by building blocks. In the 

infrastructural landscape, public space is framed by architecture to a much 

lesser extent, and more by infrastuctural and landscape elements. So, here 

the ideal of ‘urbanity’ will condense in a diff erent spatial order than in the 

classical city.

 This research explores the possibility to work on the realisation 

of an urbanistic ideal in the infrastructural landscape from the individual 

architectural project.

The quest for rational starting points for design

In order to work on a collective project, common, rational starting points 

for design are needed, on the basis of which one can communicate and on 

the basis of which individual projects can be evaluated.

 The question for these starting points collapses into a question 

for a usable interpretation of the infrastructural landscape, a question 

on the relation of architectural form to this landscape, and a question of 

the critical role of architecture in the realisation of an urban ideal in this 

landscape:

• What interpretation of space is needed to eff ect the urbanistic 

transformation of the infrastructural landscape from the individual 

architectural project?

• What is the relation of architectural form to this landscape, coming 

from this interpretation?

• What critical role could architecture assume in the realisation of an 

urban ideal in the infrastructural landscape? 

Theses

In this research, the concept of Tabula Plexa is introduced to interpret the 

infrastructural landscape. Tabula Plexa is a landscape that was fragmented 

by an accumulation of infrastructural lines on the underlayer. Through 

their delineation, every fragment of Tabula Plexa holds the utopian 

potential to locally realise a spatial ideal. Therefore, the fragment forms 

the starting point for the architectural project in Tabula Plexa.

 The spatial order deriving from Tabula Plexa is not strictly 

hierarchical, nor unconditionally pluralistic. Instead, the architectural, 

infrastructural and landscape elements reverberate with each other.

 Architecture can critically intervene in these fragments by staging 

paths, making central places and shaping the frames of social domains, in 

coherence with the infrastructural and landscape elements. Architecture 

can stack activities and create new connections in between them, and 

consolidate openness and greenery as public assets.

Structure of the research and results

The concept of Tabula Plexa is primarily an answer to the studied 

architectural theory, which implicitly or explicitly treats the tension 

between the spatial notions of ‘network’ and ‘place’, particularly starting 

from P.V. Aureli’s The possibility of an absolute architecture. The concept 

has gained form through an architecture-historical exploration of this 

tension in Rotterdam, and through a drawn analysis of fragments along 

the motorway.

 The theses about architectural form fl owing from this concept, 

have been examined by means of a speculative architecture project for 

Rotterdam, preceded by a critical comparison of architectural (archipelago) 

concepts, directed at the amorphous space which can neither be described 

as city nor as hinterland, among which Bigness, Großform and Megaform.

 The drawn map analysis showed that, even though buildings 

merely have a limited space-defi ning role in Tabula Plexa, there certainly 

are spatial patterns. These patterns exist in the interaction between 

architectural, infrastructural and landscape elements.

 The compared architectural archipelago concepts declared an 

almost unanimous conviction of the capacity of architectural form to 

absorb conctraditions, to shape public places and to establish collectives.

 In the architectural project, new and existing program are 

combined into one assembled form, leaving as much as possible open, 

free space. The fi rm façade composition and building section impose order 

on the exterior space and consolidate the open space as a public asset. 

Components of the program have been made subordinate to a hierarchically 

composed architectural form. Thereby, various ways to make the building 

‘resonate’ with the infrastructural landscape arise.
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Samenvatting

‘Stedelijkheid’ in het infrastructurele landschap

Tussen stad en buitenwijk bevindt zich een zone die door de snelweg 

gedomineerd wordt. Infrastructuur is hier tot een ruimtelijke 

bovenstructuur ontwikkeld: een infrastructureel landschap.

 Ook in het infrastructurele landschap kan een ideaal van 

‘stedelijkheid’ worden nagestreefd, vanuit de aanname dat de kwaliteit van 

‘stedelijkheid’ plaatsvindt in de relaties tussen stadsdelen, collectieven, 

openbaar en privé en bestaand en nieuw. In de blokkenstad zijn deze 

relaties neergeslagen in een heldere ruimtelijke orde: publieke ruimte 

wordt ingekaderd door bouwblokken. In het infrastructurele landschap 

wordt publieke ruimte in veel mindere mate door architectuur ingekaderd, 

en meer door infrastructurele en landschappelijke elementen. Het ideaal 

van ‘stedelijkheid’ zal hier dus in een andere ruimtelijke orde neerslaan 

dan in de blokkenstad. 

 Dit onderzoek exploreert de mogelijkheid om vanuit het 

individuele architectuurproject te werken aan de realisatie van een 

stedenbouwkundig ideaal in het infrastructurele landschap.

De vraag naar rationele uitgangspunten van het ontwerp

Om aan een collectief project te kunnen werken, zijn gemeenschappelijke, 

rationele uitgangspunten van het ontwerp nodig, op basis waarvan men 

kan communiceren, en op basis waarvan individuele projecten getoetst 

kunnen worden. 

 De vraag naar deze uitgangspunten valt uiteen in een vraag naar 

een bruikbare interpretatie van het infrastructurele landschap, een vraag 

naar de relatie van de architectonische vorm tot dit landschap, en een 

vraag naar de kritische rol van de architectuur in de verwerkelijking van 

een stedelijk ideaal in dit landschap:

• Welke interpretatie van de ruimte is nodig om de stedenbouwkundige 

transformatie van het infrastructurele landschap vanuit het individuele 

architectuurproject te bewerkstelligen?

• Welke relatie van de architectonische vorm tot dit landschap vloeit 

voort uit deze interpretatie?

• Welke kritische rol kan architectuur aannemen in de verwerkelijking 

van een stedelijk ideaal in het infrastructurele landschap?

Stellingen

In dit onderzoek wordt het concept Tabula Plexa aangedragen om het 

infrastructurele landschap te interpreteren. Tabula Plexa is een landschap 

dat gefragmenteerd is door een stapeling van infrastructurele lijnen op 

de landschappelijke onderlaag. Door hun afgebakendheid gaat in ieder 

fragment van Tabula Plexa de potentie schuil om lokaal een ruimtelijk 

ideaal te verwerkelijken. Daarom vormt het fragment het startpunt voor 

het architectuurproject in Tabula Plexa.

 De ruimtelijke orde die voortkomt uit Tabula Plexa is niet streng 

hiërarchisch, noch ongebonden pluralistisch. In plaats daarvan zoeken 

de architectonische, landschappelijke en infrastructurele elementen van 

Tabula Plexa ‘weerklank’ met elkaar.

 Architectuur kan kritisch interveniëren in deze fragmenten 

door paden te ensceneren, centrale plekken te maken en de kaders van 

de sociale domeinen vorm te geven, in samenhang met de infrastructurele 

en landschappelijke elementen. Architectuur kan activiteiten stapelen en 

daartussen nieuwe verbanden leggen, en openheid en groen als publiek 

goed consolideren.

Opbouw van het onderzoek en resultaten

Het concept Tabula Plexa is hoofdzakelijk een reactie op de bestudeerde 

architectuurtheorie, die zich impliciet of expliciet begeeft in het 

spanningsveld tussen de ruimtelijke noties ‘netwerk’ en ‘plek’, in het 

bijzonder The possibility of an absolute architecture van P.V. Aureli. 

Het concept heeft gestalte gekregen door een architectuurhistorische 

verkenning van dit spanningsveld in Rotterdam, en door een getekende 

analyse van fragmenten langs de snelweg.

 De uit dit concept voortvloeiende stellingen over architectonische 

vorm zijn onderzocht middels een speculatief architectuurproject voor 

Rotterdam en, voorafgaand daaraan, een kritische vergelijking van 

architectonische (archipel)concepten die zich richten op de amorfe ruimte 

die zich noch als stad, noch als achterland laten beschrijven, waaronder 

Bigness, Großform en Megaform.

 Uit de getekende kaartanalyse bleek dat hoewel gebouwen slechts 

een beperkte ruimtedefi niërende rol spelen in Tabula Plexa, er wel degelijk 

ruimtelijke patronen bestaan. Deze patronen bestaan in het samenspel van 

architectonische, landschappelijke en infrastructurele elementen.

Uit de vergeleken architectonische archipelconcepten sprak een vrijwel 

unanieme overtuiging van de capaciteit van architectonische vorm om 

tegenstellingen in zich op te nemen, om publieke plekken vorm te geven, 

en om collectieven te scheppen.

 In het architectuurproject worden nieuw en bestaand programma 

samengevoegd in één samengestelde vorm, waardoor zoveel mogelijk 

open, vrije ruimte overblijft. Door een stellige gevelcompositie en 

gebouwdoorsnede legt de architectuur orde op aan de buitenruimte en wordt 

de open ruimte als publiek goed geconsolideerd. Programmaonderdelen 

zijn aan een hiërarchisch samengestelde architectonische vorm 

ondergeschikt gemaakt. Hierdoor ontstaan verschillende manieren om het 

gebouw te doen ‘resoneren’ met het infrastructurele landschap. 
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Dit verslag is het resultaat van een ontwerpend onderzoek naar de 

kritische rol van architectonische vorm in het door verkeersinfrastructuur 

gedomineerde landschap. Dit thema bouwt verder op het vooronderzoek1, 

waarin de relatie tussen infrastructuur, gebouwen en openbare ruimte in 

Rotterdam werd onderzocht. Daarbij vormde een kritisch onderscheid 

tussen de polen netwerk, plek, infrastructuur en architectuur, en een 

onderscheid tussen verschillende tussencondities het kader van waaruit de 

relaties beschreven werden.

 De ontwikkeling van tekenmethodes bleek cruciaal in het 

onderzoek. Door infrastructuur, architectuur en openbare ruimte op 

verschillende manieren in hun samenhang te tekenen, konden ontworpen 

ruimtelijke onderhandelingen tussen deze componenten beschreven 

en gecategoriseerd worden. De verschillende tekenmethodes tonen 

daarbij ten eerste een samenkomst van ontwerpschalen, bereikt middels 

verschillende selectiemethoden en manipulatie van projectiemethodes. 

Ten tweede brengen de methodes het open, alomvattende karakter inherent 

aan infrastructuur, en het meer afgebakende, plaatselijke karakter van 

architectuur samen.

 Een essentiële vondst, was dat in de ontworpen onderhandelingen 

tussen architectuur en infrastructuur een nieuwe, wederzijds verrijkende, 

ruimtelijke kwaliteit kan ontstaan. In het opstel ‘Tabula Plexa’ wordt 

gesteld dat deze bevindingen een belangrijk instrument kunnen vormen in 

de ruimtelijke transformatie van door infrastructuur gedomineerde zones, 

werkend vanuit het individuele architectuurproject.

Structuur onderzoek en verslag
Het opstel ‘Tabula Plexa’ kan beschouwd worden als een probleemstelling 

en hypothese, voortvloeiend uit de bevindingen van het vooronderzoek, 

aangevuld met de getheoriseerde interpretatie van het door infrastructuur 

gedomineerde landschap als ‘Tabula Plexa’ en met een algemene 

projectdefi nitie, aangeduid als het project van de Tussenstad. De 

hypothese omvat concrete analyse- en ontwerpinstrumenten, in de vorm 

van stellingen over de mogelijke kritische rol die een architectuurproject 

zou kunnen spelen ten opzichte van een door infrastructuur gedomineerd 

landschap. Tabula Plexa schrijft de attitude voor om dit werkveld te 

kunnen ontrafelen en ontsluit zodoende de ontwerpinstrumenten. Het 

project van de Tussenstad behelst een ruimtelijk transformatieproject van 

door infrastructuur gedomineerde zones en vormt de probleemstelling in 

het kader van dit onderzoek.

 De analyse- en ontwerpinstrumenten uit ‘Tabula Plexa’ worden 

beproefd in een architectuurproject voor Rotterdam. Naar aanleiding van 

het project van de Tussenstad wordt een onderzoeksgebied geselecteerd 

en wordt op basis van de voorgeschreven attitude een kaartanalyse 

1. De Bondt, Rik, Jasper Brus, 

Thom Cornelissen, Hester Van 

Haalen, Jorgen Hemesath, en 

Veerle Roijackers. 2018. Tussen 

netwerk en plek. Ongepubliceerd. 

Eindhoven.

1. Inleiding

uitgevoerd van de ruimtelijke structuur en het ruimtegebruik. Uit de 

probleemstelling van het project van de Tussenstad en de analyse volgt 

een projectdefi nitie voor een fragment en de uitwerking daarvan in een 

architectonisch ontwerp. Daarbij zullen de verschillende overwegingen 

gedurende het ontwerpproces uit de doeken gedaan worden. Voor de 

uitwerking van het ontwerp zullen de ontwerpinstrumenten uit ‘Tabula 

Plexa’ worden aangevuld met inzichten uit het literatuuronderzoek naar 

de mogelijke rollen van architectuur in het scheppen van collectieven en 

publieke plekken in het vormloze stedelijke veld tussen stad en achterland. 

Ten slotte wordt gerefl ecteerd op het ontwerp als concrete uitwerking van 

de hypothesen in reactie op de probleemstelling.
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Een architectonische benadering voor de ruimtelijke transformatie van het 

infrastructurele landschap

Rik de Bondt & Jasper Brus

Dat ziet er allemaal mooi uit op papier! Maar waar blijven het diepe inzicht 

en de natuurlijke vertrouwdheid met de grote problemen, als iemand zijn 

opleiding krijgt in een laag landje van modder en klei, zonder één berg? 

(...) U zult toegeven, licht hij ongevraagd nader toe, dat de tektoniek 

het onderdeel van de geologie is, waar bij uitstek ruimte voor geniale 

gedachteconstructies bestaat. Is er iets verheveners dan de inwendige 

structuur van de Alpen af te leiden, of de bouw van het Skandinavisch 

Schild te doorzien, op grond van maar enkele schaarse waarnemingen?

- Prof. Nummedal in W.F. Hermans’ Nooit meer slapen (1966) pp. 23-24

S chepping door opeenhoping
Tussen stad en buitenwijk is een merkwaardige zone ontstaan die 

gedomineerd wordt door grote verkeersinfrastructuur. Om verkeers- en 

goederenstromen te faciliteren zijn kunstwerken van een ontzagwekkende 

schaal gebouwd. De dichte opeenpakking van hoogteverschillen, corridors, 

onderdoorgangen en overgangen maakt een intense en versnipperde 

ruimte, een zeldzame discontinuïteit in het vlakke polderlandschap. 

We kunnen dus zeggen dat de technische ‘onderstructuur’ van de stad 

zich door stapeling en onderhandeling heeft ontpopt tot een ruimtelijke 

bovenstructuur, een moeizame opeenhoping met haar eigen, obscure 

spelregels: een infrastructureel landschap.

Gef rustreerd in de periferie
Dit infrastructurele landschap bevindt zich dikwijls tussen wat men stad 

en buitengebied of buitenwijk noemt. Zijn perifeer gelegen ruimtes worden 

gemarginaliseerd door de fi xatie op het stadscentrum. Zijn onbebouwde 

ruimtes worden onterecht gezien als het ongewenst snijverlies van 

infrastructurele werken. 

 De planning van de ‘marges’ is vastgelopen in de toestand van 

een fl interdunne lappendeken van afgezonderde activiteiten: een gesloten 

systeem van ‘naastelkaarheid’ dat geen nieuw gebruik toelaat en maar 

zelden uitwisseling faciliteert. Claims op ruimte sluiten elkaar veelal uit, 

en gemeenschappelijke plekken neigen meer naar een parochiale sfeer dan 

dat ze een publiek domein faciliteren.

 De zogenaamde marges huisvesten diverse aan de stedelijke 

samenleving toebehorende groepen, zoals volkstuinverenigingen, 

sportverenigingen en creatieve industrie. Nu de druk op het landschap 

toeneemt zijn veel van deze collectieven dan ook vogelvrij: overgeleverd 

2. Tabula Plexa

aan de wispelturigheden van markt en politiek. Soms verbergen ze zich in 

de schaduw om aan het lot van gentrifi catie, privatisering en verdringing te 

ontkomen. Hierdoor verzwakt hun positie mogelijk verder, want door zich 

in het obscure te verschansen, wordt de schaduwstad niet verankerd in het 

collectieve bewustzijn. 

 Wie bepaalt de bestemming van de schaduwstad eigenlijk? En is 

er een alternatieve orde denkbaar, waarbij de aanspraak van het huidige 

gebruik kan voortbestaan naast nieuw gebruik? Hoe kan een ruimtelijke 

consolidatie bescherming bieden tegen grootschalige privatisering van nu 

nog ambivalente domeinen?  En als de marges worden getransformeerd 

om een deel van het woningtekort op te lossen, welk ideaal van stedelijk 

samenleven en van circulaire economie kan hier dan plaatsvinden? 

Dergelijke stedenbouwkundige en politieke vragen staan centraal bij de 

transformatie van infrastructurele zones, buitenwijken en (voormalige) 

haven- en industrieterreinen. De zoektocht naar concrete architectonische 

antwoorden convergeert in het collectieve project van de Tussenstad.

Project  Tussenstad, of de stad ertussen
Welke ruimtelijke transformaties omvat dit stedelijke project eigenlijk? We 

gebruiken het begrip Tussenstad niet alleen om de zone tussen de gebieden 

die men als stedelijk karakteriseert en de ‘landelijke’ of ‘natuurlijke’ gebieden 

aan te duiden, maar we gebruiken het begrip ook om te benadrukken dat de 

rijkdom van de stad, dus de kwaliteit van ‘stedelijkheid’, plaatsvindt in de 

relatie tussen het gebouw en de stedelijke context en tussen verschillende 

sociale domeinen, en dat dit stedelijk ideaal van het tussen op het volledige 

verstedelijkt landschap van toepassing kan zijn, óók in de infrastructurele 

zones, buitenwijken en haven- en industrieterreinen. Omdat ruimtelijke 

condities hier anders zijn is het evident dat transformatie-project van de 

Tussenstad hier in een nog te ontwikkelen vorm neer moet slaan.

 In de historische ‘gesloten’ stad heeft het tussenbegrip vaste 

vormen aangenomen. Hier is de relatie tussen de bebouwingsvorm en 

de confi guratie van sociale domeinen glashelder, namelijk openbare 

ruimte omsloten door bouwblokken. Een precies spel van regels en 

uitzonderingen en de inpassing van een grote diversiteit aan groepen 

verheft de architectuur van deze stad tot een complex kunstwerk.

Zoals bekend is de ruimtelijke orde van de infrastructurele zones en 

buitenwijken wezenlijk anders dan die van de gesloten stad. De sociaal 

ruimtelijke structuur wijkt af omdat het gebied zich minder goed laat 

uitleggen in termen van openbaar en privé. Daarnaast zijn landschap, 

stedelijk groen en de grote infrastructuur hier vaak sterker aanwezig. Zo is 

openbare ruimte in de regel niet ingekapseld door gebouwen, maar sterker 

verbonden met de landschappelijke context en de grote infrastructurele 

elementen. Deze verschillen betekenen dat een ideaal van het tussen hier 

een fundamenteel andere uitwerking moet krijgen, en dat de discipline 

architectuur een andere - niet per se kleinere - rol in moet nemen in de 

totstandkoming van ruimte.

 De Tussenstad is dus een transformatieproject van het bestaande 

verstedelijkt landschap, en de nieuwe ruimtelijke orde die voortkomt uit 

deze transformatie kan zonder enige overdrijving gezien worden als de 

2.1

2.2
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volgende fase van de architectonische evolutie van de stad. 

 De geagendeerde transformatie betreft de relaties tussen 

stadsdelen, tussen collectieven, tussen openbaar en privé en tussen 

bestaand en nieuw. En omdat de transformatie tegengestelde belangen 

van verschillende groepen op scherp stelt, noodzaakt deze een politieke 

positiebepaling van de architect.

1. De formatie van waardevolle publieke plekken en paden tussen 

stadsdelen. 

De zone van infrastructuur vormt een barrière, of breuklijn, tussen 

stadsdelen. Naast het slechten van deze barrière kan deze omgevormd 

worden tot bestemming. In plaats van een gebied dat men zo snel mogelijk 

probeert over te steken zou het zelf een bestemming kunnen worden. 

Zonder het ruimtelijke regime van de omliggende gebieden aan 

het door infrastructuur gedomineerde landschap op te dringen - 

met andere woorden, de verschillen op te heff en en het werkveld 

glad te strijken -  kan de oversteek tot een architectonisch project 

verheven worden. De paden die het uitgangspunt vormen voor 

dit nieuwe weefsel zijn vaak al in een informele vorm aanwezig.

Ook zijn de kiemen voor het ontstaan van waardevolle publieke plekken 

zijn soms al aanwezig in de vorm van informele toeëigeningen. De volgende 

stap is het transformeren van de ruimte tussen deze claims tot waardevolle 

publieke plekken.

2. Tussen collectieven: van versnippering naar verscheidenheid. 

De verscheidenheid aan activiteiten door een verscheidenheid van groepen 

bestaat vaak volledig langs elkaar heen. De ruimtes zijn scherp afgebakend 

met hekken en door de voorheen zo lage druk op de grond is er weinig 

aanleiding tot gedeeld gebruik van ruimte. Waar mogelijk kunnen nieuwe 

verbanden tussen deze collectieven gelegd worden, zodat ze onderling 

afhankelijk van elkaar worden. Wanneer enclaves aan elkaar geschakeld 

worden, kan het capsulaire karakter van de Schaduwstad de basis zijn van 

de ruimtelijke rijkdom van de Tussenstad. 

3. De introductie van woondomeinen in dit landschap vraagt om de 

ontwikkeling van nieuwe woontypologieën van de tussenmaat. 

Als de tussenmaat een woontypologie is waarin de collectieve ruimte 

onderhandelt tussen het private en het openbare domein dan noodzaakt 

deze de aanwezigheid van een openbaar domein, en juist de kwaliteit van 

het openbare domein schiet in het infrastructurele landschap vaak nog 

tekort. 

 Het is evident dat de landschappelijke kwaliteiten en het 

weelderige groen van deze zone toegeëigend kunnen worden door een 

woonprogramma. Deze kwaliteiten zijn echter een publiek goed, en dus is 

de uitdaging hierbij te voorkomen dat woongebouwen parasitair worden. 

Woongebouwen kunnen een relatie van wisselwerking met stedelijk groen 

onderhouden, waarin stedelijk groen bijdraagt aan het woongenot en de 

publieke kwaliteit van stedelijk groen versterkt wordt.

4. Tussen bestaand en nieuw: stapelen in plaats van verdringen. 

Bij het transformeren van ruimtes die reeds tot het stedelijk territorium 

behoren zou het uitgangspunt moeten zijn dat - waar dit kwalitatief 

wenselijk is - bestaande activiteiten kunnen voortbestaan naast nieuwe 

activiteiten. Verdichten is dan rechtvaardiger dan verdringen. 

 Hybride gebouwen kunnen deze collectieve programma’s in 

zich opnemen.  In de Tussenstad vormen de huidige activiteiten de 

programmatische hoekstenen van nieuwe architectuurprojecten. Het gaat 

om de consolidering, intensivering en verweving van collectieven. Gebeurt 

dit in grotere gebouwen, dan kan - door sterke verweving van interieur en 

exterieur -  binnen deze gebouwen een nieuw, aan de Tussenstad eigen, 

publiek domein ontstaan. 

 De huidige, primitieve, orde van utiliteitsbouw en informele 

ad hoc-bebouwing wordt aangevuld met architectonische middelen 

die uitspraken kunnen doen van een hogere mate van complexiteit en 

precisie. Middels nieuwe kaders wordt het huidige gesloten en verdunde 

systeem omgebouwd tot een systeem met een hogere dichtheid, meer 

interdependentie en meer interactie.

D e desoriëntatie van het lege of beschreven blad
Om welke ruimtelijke benadering vraagt dit project van de Tussenstad 

eigenlijk? Binnen welk ruimtelijke raamwerk kunnen deze transformaties 

een architectonische vorm krijgen? En naar welke ruimtelijke orde werken 

wij toe, met andere woorden: wat is de relatie tussen de delen en het geheel 

in de Tussenstad? 

 Omdat open ruimte in de stad schaars is, zijn hoge ambities en 

grote zorgvuldigheid geboden, terwijl er door de terugtrekking van de 

overheid slechts beperkte planningsinstrumenten voorhanden zijn. Het 

afdoen van de gefragmenteerde ruimte langs grote infrastructuur  als 

‘snijverlies’ getuigt dan ook van een blinde vlek van planners en ontwerpers. 

De reductie van deze onbebouwde ruimte tot een onbeschreven blad, of tot 

een ongewenst bijproduct van de bouw van infrastructuur, komt voort uit 

een lineaire conceptie van de productie van ruimte, en die is onhoudbaar 

wanneer ruimte slechts zeer beperkt voorhanden is. Het project van de 

Tussenstad vraagt aldus om een meer zorgvuldige ruimtelijke benadering, 

die oog heeft voor de hoge civieltechnische en landschappelijke 

ontwerpdichtheid, de ruimtelijke variatie en rijkdom, en de diverse 
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verzameling gebruikers van het infrastructurele landschap.

 Deze behoedzaamheid voor bestaande kwaliteiten maakt 

echter niet dat het project van de Tussenstad benaderd moet worden 

als een architectonische inpas-oefening, waarbij men het werkveld ziet 

als een beschreven blad, een tekst die gelezen moet worden om hem 

aan te vullen of te corrigeren. De lezing van het beschreven blad lokt 

een attitude uit die neigt naar het rechtvaardigen van het project vanuit 

een grillige persoonlijke interpretatie van de ‘bestaande tekst’. Zonder 

een structurerend raamwerk staart de contextgevoelige ontwerper zich 

mogelijk blind op het situatiespecifi eke, en verliest daarbij de grotere 

lijnen uit het oog. 

 De benadering van het beschreven blad kan zelfs - paradoxaal 

genoeg - parasitaire trekken vertonen wanneer gevonden kwaliteiten 

worden toegeëigend ter bevordering van een transformatieproces 

dat deze kwaliteiten uiteindelijk verdringt. Het andere uiterste is het 

volledig verlaten van het project van de stad ter bescherming van het 

situatiespecifi eke. 

 Zonder het streven naar gemeenschappelijke, rationele 

grondslagen kwijnt de architectuur van de stad weg in een pluralistisch 

limbo. In het ingewikkelde infrastructurele landschap zijn deze grondslagen 

moeilijker te vinden, en juist daarom is de zoektocht naar die basis een 

zinvolle exercitie.

 De huidige ruimtelijke orde van het infrastructurele landschap 

schiet onder meer tekort omdat ze geen nieuw gebruik toelaat, een 

barrière vormt tussen sociaal-economische verschillen, weinig interactie 

faciliteert en kwetsbaar is voor privatisering. Daar de huidige orde zelf 

tekortschiet, is een benadering die focust op de huidige architectonische 

en programmatische inhoud zelfdestructief. Omdat het project van de 

Tussenstad een ingrijpende transformatie op stedenbouwkundige schaal 

behelst, is er een benadering nodig die boven specifi eke individuele plekken 

kan uitstijgen, en het mogelijk maakt dat losse interventies tezamen deel 

uit gaan maken van het collectieve project van de Tussenstad.

Inter pretatie: Tabula Plexa
Als een architect een plek langs het spoor of de snelweg bezoekt, is het 

oordeel wellicht dat deze plek van een beperkte kwaliteit is omdat deze 

gedomineerd wordt door het verkeer. Dit vonnis duidt volgens ons op een 

kritisch spanningsveld tussen de ‘vloeiende’ ruimte van verkeersnetwerken 

en een meer permanente notie van plaats, tussen de schaal van 

infrastructuur en de schaal van het gebouw en tussen het perspectief 

van de civieltechnicus en dat van de architect. Het gevolg hiervan is een 

ambivalentie in ontwerp en analyse in het infrastructurele landschap. 

Enerzijds ontdoet een analyse van verkeersnetwerken de ruimte van al 

haar betekenissen buiten haar verkeerstechnische nut. Anderzijds blijft de 

schaal van door verkeersinfrastructuur gedomineerde ruimtes ongrijpbaar 

voor een lezing die op bebouwingsvorm focust. Wat nodig is, zijn analyse- 

en ontwerpmiddelen die deze tegenstellingen productief maken.

 In dit spanningsveld pleiten wij ervoor om de aandacht te vestigen 

op het ‘blad’ zelf, in plaats van de ‘tekst’. De schaal van de woorden moet 
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overstegen worden. Architectuur moet kritisch interveniëren in het blad 

van landschap en infrastructuur. Dit blad is samengesteld uit verschillende 

delen, vervlochten en tot kreukels in elkaar gedrukt. Het is een gelaagd en 

geplooid blad: een Tabula Plexa, dat op de tast verkend moet  worden. 

En het is precies deze samengesteldheid, vervlechting en verrommeling 

die het tot een rijk ruimtelijk raamwerk heeft gemaakt. Tabula Plexa 

wordt gekenmerkt door duistere plooien en kraakheldere vouwlijnen, 

maar is geen chaotische papierprop. Deze interpretatie stelt ons in staat 

om infrastructuur als onderdeel van een plek te lezen, en tegelijkertijd 

architectuur als onderdeel van een netwerk. 

Constituere nde elementen: onderlaag, lijn, zone en fragment

Omdat Tabula Plexa geplooid, gelaagd en gefragmenteerd is, en wij juist 

deze kwaliteiten als waardevol uitgangspunt zien voor het project van de 

Tussenstad, is het conventionele planningsinstrument voor het ontwerp 

op de schaal van de stad, het masterplan, voor ons onbruikbaar. In 

traditionele zin veronderstelt het masterplan namelijk een werkvlak - het 

woord ‘plan’ heeft zijn oorsprong in het Latijnse ‘planus’, ofwel ‘vlakte’.

 In Tabula Plexa komt het vlak alleen terug in een begrip van 

historische gelaagdheid. Hierin staat de stapeling van landschappelijke 

onderlagen en infrastructurele lijnen centraal, en de concrete uitkomst 

van dit proces is een opeenhoping. Uit deze complexe en onlosmakelijk 

vervlochten stapeling ontstaat een zone van fragmenten - een vaag 

begrensde uitzondering in ruimte en tijd - opgebouwd uit relatief kleine, 

maar scherp afgebakende gebieden. De constituerende elementen van dit 

landschap zijn dus onderlagen, lijnen en fragmenten. Uit de ruimtelijke 

tegenstellingen en ondoorzichtigheid van Tabula Plexa kan ons inziens een 

rijkere Tussenstad ontstaan dan uit een gladgestreken werkvlak.

 De fragmenten van Tabula Plexa staan echter niet op zich, maar 

zijn onderdeel van een familie van soortgelijke fragmenten, waarvan de 

karakteristieken samenhangen met de aangrenzende infrastructuur en de 

specifi eke wijze waarop deze infrastructuur in de stad ligt. In plaats van het 

werkvlak vormt de gemene deler in het project van de Tussenstad dus de 

werklijn. In de Tussenstad fungeert de infrastructurele lijn als analoge lijn 

waarlangs zij groeit, en waarlangs ontwerpkennis zich kan verplaatsen. 

Opgave: fragment

 Om kritisch te interveniëren in het infrastructurele landschap moeten de 

samenstellende delen tot architectuurprojecten gedoopt worden. Deze 

inwijding vertrekt vanuit de stelling dat in het gefragmenteerde karakter 

van Tabula Plexa een utopische potentie schuilgaat, namelijk als ruimte 

voor ideaal, spel en verbeelding. 

Fragment als idea le ruimte

Ieder ruimtelijke fragment vertegenwoordigt een kier, of een opening, in de 

heersende ruimtelijke orde, en het relatieve isolement van deze fragmenten 

maakt het mogelijk dat hier alternatieve spelregels gelden. Bij ieder 

bouwproject werkt een unieke combinatie van collectieven samen, en dus 

vertegenwoordigt ieder bouwproject de kans voor de lokale concretisering 

van een ideaal, en deze voltrekt zich in relatieve autonomie ten opzichte 

van de algemeen heersende politieke en economische systemen. 

Fragment als spee lruimte

De gefragmenteerde ruimte bij grote infrastructuur biedt uitstekende 

condities voor de spelende mens. De fragmenten vormen een uitzondering 

in ruimte en tijd, en dus een uittreding uit het gewone leven. Als speelruimte 

hebben deze ruimtes een eigen, volstrekte, orde, en hieraan ontlenen 

ze hun schoonheid. Als tegenhanger van de op economisch nut gerichte 

omgeving van verkeer is het spel nutteloos. Het richt zich op het verlangen 

om te spelen, en dat is voldoende rechtvaardiging. Het spel rechtvaardigt 

spel. 

 Daarnaast schuilt in het spel het utopisch verlangen naar het 

scheppen en beleven van een alternatieve orde, en hiervoor is de afbakening 

die kenmerkend is voor de fragmenten een voorwaarde. Voor het spel is 

de gefragmenteerdheid van de Tussenstad dus een nastrevenswaardige 

kwaliteit.

Fragment als verb eeldingsruimte

De serendipiteit, historische gelaagdheid, en het isolement van deze 

fragmenten verschaft ze een vreemde eigenheid, een zelfstandige en 

magische werkelijkheid. Werken vanuit het fragment impliceert een 

interactie tussen empirische waarneming en verbeelding.

 De magische werkelijkheid van de ruimtes in de zone kan 

door tekeningen afgetast worden zodat de plooien, vouwen en civiele 

kunstwerken binnen het architectonische domein worden betrokken. Het 

architectuurproject trekt zich dus niet terug ten opzichte van infrastructuur, 

maar eigent deze juist toe, zonder in de valkuil van benoeming in termen 

van verkeerstechnisch nut te vallen. Een bomenrij kan als een steenmassa 

getekend worden, een spoorwegtalud als een vestingmuur, een gaashekwerk 

als een gevelpaneel, een vangrail als een kroonlijst en een viaduct als een 

colonnade. 

 De gefragmenteerde en gekreukelde ruimte van Tabula Plexa 

geeft de beweging er doorheen het karakter heeft van dwalen. Men beweegt 

zich door afwisselende ruimtes en de ondergrond verandert. Bovendien 

is het weefsel van paden niet alomvattend. Werken vanuit het fragment 

impliceert het werken vanuit het vaak informele netwerk van paden, en 

bouwt verder op het gevoel van anticipatie en verbeelding dat hierbij hoort. 

De dwalende beschouwer herkent een kwaliteit in de fragmenten die vanuit 

de plattegrond moeilijk leesbaar is, maar daarom niet minder waardevol. 

 Middels tekeningen en dwalingen onthult kan de ontwerper de 

poëzie van Tabula Plexa onthullen en het landschap openstellen voor 

alternatieve lezingen. Tabula Plexa is zowel een landschappelijk feit, als 

een collectief kunstwerk, een immense sculptuur en een machtsmiddel. Als 

de ontwerper deze kwaliteiten kan onthullen wordt het fragment tot een 

ruimte van verbeelding verheven. 
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De architectuur v an Tabula Plexa als de constructie van plekken in 

het infrastructurele landschap

Hoewel de afzonderlijke infrastructurele werken doelmatig zijn aangelegd 

is de uitkomst van hun stapeling toevallig, en vol met breuklijnen. Tabula 

Plexa heeft hierdoor een labyrintisch karakter. Uit de analyse van de stapel 

van systemen blijkt de structurerende rol van infrastructurele elementen. 

In relatie tot deze structuren kan men zich oriënteren in Tabula Plexa. 

Als concreet waarneembare elementen vormen infrastructurele lijnen en 

knopen een aanknopingspunt voor een reeks architectuurprojecten.

 Tabula Plexa geeft een voor het infrastructurele landschap 

passende invulling aan het begrip plek. Het labyrintische karakter hoeft 

niet te worden opgeheven om plekken te maken van waaruit men zich kan 

oriënteren. De mentale kaart van de stad bestaat namelijk niet louter uit 

een netwerk, maar ook uit karakteristieke plekken, en de architectuur van 

Tabula Plexa vindt plaats in het spanningsveld tussen netwerk en plek.

Typologisch strev en

De architectuur van Tabula Plexa onderhoudt een typische relatie met de 

infrastructurele lijnen waaraan ze gesitueerd is. Deze relatie is te begrijpen 

als een architectonische eenheid, en verheft het het gebouw als object tot 

het gebouw als een plek. We spreken over een gebouw aan het spoor, aan 

de singel of langs de snelweg. Juist omdat het gebouw hierdoor een analoge 

relatie aangaat met andere gebouwen langs de lijn, wordt het karakter van 

de plek versterkt. Een voorbeeld hiervan is het als één architectonische 

eenheid ontworpen ‘Witteveenblok’ dat als tussenmaat de individuele 

woning aan de stadsstraat koppelt. De synthese die het blok, de collectieve 

vorm, tussen de twee tot stand brengt, versterkt de structurerende rol van 

het woongebouw (en daarmee de individuele woning) en de stadsstraat in 

een samenhangende, grootstedelijke publieke ruimte.

Baken

De architectu ur van Tabula Plexa kan ook een baken in het infrastructurele 

landschap zijn. Gebouwen kunnen ‘door de stapel heen prikken’ 

en de structuren onthullen of bewerken. Het principe is hierbij dat 

gebouwen dwars door alle schalen heen verbanden kunnen leggen. Zulke 

oriëntatiepunten kunnen monumentaal zijn, maar dat is niet noodzakelijk. 

Een goed baken legt niet alleen relaties op de grote schaal van aangrenzende 

infrastructuur, maar verhoudt zich ook positief tot het lokale ruimte-

fragment. Bakens ondersteunen mogelijk het weefsel van paden door de 

infrastructurele zone.

 Een treff end voorbeeld hiervan is het HAKA-gebouw, dat de 

specifi eke samenkomst van infrastructurele systemen en zijn (voormalige) 

rol als interface daartussen tot uitdrukking brengt middels een spectaculaire 

machine-esthetiek. 

Intermediair publiek  domein

De architectuur van Tabula Plexa kan - in samenwerking met andere 

ruimtelijke disciplines - een intermediair publiek domein vormgeven dat 

het fragment, de kleinschalige netwerken, en het infrastructurele netwerk 

Kaders voor plekk en

Het overgrote deel van de grootschalige infrastructurele werken is in 

een relatief kort tijdsbestek gebouwd, maar heeft door de schaal en de 

massieve materialen vaak een zeer blijvend karakter. De ruimtelijke 

sterktes dan wel zwaktes van de kaders die deze ruimtelijke systemen en 

kunstwerken scheppen zijn tot op zekere hoogte autonoom ten opzichte 

van hun verkeerstechnische nut. 

Bovendien scheppen de infrastructurele werken, net als landschappelijke 

elementen of architectonische vormen, eigendomsstructuren die 

permanent doorwerken in de ruimte. Ook voor de mogelijk ten gevolge 

van deze onzichtbare permanenties ontstane ruimtelijke sterktes danwel 

zwaktes geldt, dat ze in zekere mate autonoom zijn ten opzichte van het 

veranderende verkeerstechnische nut van die infrastructurele werken 

in de tijd. Dit geldt zowel voor het voormalige havenspoor als voor de 

toekomstige snelwegen.

 De grote infrastructuur in Tabula Plexa stelt aldus weliswaar 

sterke ruimtelijke kaders, maar niet het soort kaders dat architectonische 

vorm kan scheppen. Als antwoord op de ad-hoc en utilitaire bebouwing die 

kenmerkend is voor Tabula Plexa, kan architectuur kritisch interveniëren 

door centrale plekken te maken en de kaders van de sociale domeinen 

van de Tussenstad vorm te geven, in samenhang met de infrastructurele 

elementen.

Typologisch streven

Baken
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verweeft. Deze verweving komt tot stand door het maken van ensembles 

van architectonische, landschappelijke en infrastructurele elementen 

en is tweeledig: enerzijds ensceneren ensembles paden en anderzijds 

consolideren ensembles open plekken als publiek domein. De ensembles 

van Tabula Plexa representeren de lokale samenkomst van structuren 

en vormen zo centrale plekken. De ensembles verweven op die manier 

plekken met gebouwweefsels, landschap en infrastructuur, zonder alle 

onbepaaldheid, tegenstellingen en frictie op te heff en.

 Historische voorbeelden zijn het vooroorlogse 

Hofplein en de rivierkades van het Nieuwe Werk en de singels 

van Rose en De Jongh. Equivalenten langs de snelweg en 

langs het spoor in Rotterdam moeten nog ontwikkeld worden.

Het ontwerp van intermediaire publieke ruimte is niet slechts een 

instrument voor de programma’s waarmee het omringd is, maar probeert 

juist programma’s te gebruiken voor het scheppen van de condities 

die nodig zijn voor een goede publieke ruimte. Het heeft dan ook een 

bepaalde overmaat, of gepaste afstand, ten opzichte van de claims 

die deze programma’s op de ruimte leggen. De ruimte is niet volledig 

ingekapseld met gebouwen, maar heeft een open einde. Het streven is een 

gebalanceerde co-existentie met de nabije verkeersinfrastructuur, niet 

door zich ervan af te scheiden maar door deze relatie in te kaderen. De 

architectuur representeert de vrijgemaakte plekken als permanent.

Resonante ruimtelijke or de, resonante architectuur
Om de potentie van het door infrastructuur gedomineerde landschap 

bloot te leggen en dit landschap te bevrijden van beperkende frames als 

‘periferie’ en ‘snijverlies’, hebben we het het transformatieproject van de 

Tussenstad en de ruimtelijke benadering van Tabula Plexa aangedragen. 

De Tussenstad projecteert een stedelijk ideaal op het infrastructurele 

landschap en zet aan tot het het stapelen en vervlechten van bestaande 

kwaliteiten en programma’s met nieuwe, in plaats van deze te verdringen. 

Tabula Plexa poneert een kritisch spanningsveld tussen netwerk en plek 

in het infrastructurele landschap, werpt een licht op de obscure spelregels 

en rationaliseert de schijnbare toevalligheid. Zo legt Tabula Plexa een 

rationele grond voor de architectonische vorm. Tabula Plexa biedt de 

handvatten om de ontwerpkracht van architecten te bundelen in een 

collectief stedenbouwkundig project.

 Door de tegenstellingen en ondoorzichtigheid van Tabula Plexa 

niet op te heff en maar juist als uitgangspunt te nemen, kan de stad verrijkt 

worden met alternatieve bestemmingen, en kan een geraffi  neerde orde 

tot stand gebracht worden. De Tussenstad rijst op uit een labyrintische 

aaneenschakeling van unieke fragmenten, vouwen, kreukels, kieren en 

botsingen. De orde die hieruit voortkomt is niet ongebonden pluralistisch, 

maar geworteld in de ondergrond. De elementen verhouden zich niet tot 

elkaar in een strenge hiërarchie, maar ze zoeken weerklank met elkaar. De 

ruimtelijke orde van Tabula Plexa is dus resonant.

 Infrastructurele lijnen en ruimte-fragmenten tussen en langs 

deze lijnen vormen de constituerende feiten van Tabula Plexa. Dit verband 

biedt een nieuw perspectief op de mogelijkheid om een enkelvoudig 

architectuurproject als vertrekpunt van het project van de stad te nemen. 

Door een wisselwerking tussen een gebouw en een infrastructurele 

lijn tot stand te brengen wordt eff ectief een lokaal gebouwd ideaal op 

een hoger schaalniveau geprojecteerd. De alomvattendheid van een 

verkeersnetwerk wordt toegeëigend als de schakel tussen een enkelvoudig 

architectuurproject en het stedenbouwkundige schaalniveau. Deze 

ruimtelijke drager van de collectieve verbeelding maakt de mentale 

extrapolatie van een lokaal gebouwd ideaal naar een reeks met elkaar 

resonerende architectuurprojecten mogelijk. Tabula Plexa ontsluit het 

transformatieve vermogen van architectuur in de stad.
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In het volgende deel zal de in ‘Tabula Plexa’ uiteengezette hypothese 

getoetst worden in een architectuurproject voor Rotterdam. Voorafgaand 

daaraan volgt eerst de selectie en analyse van het werkveld, volgens de 

methode die in ‘Tabula Plexa’ wordt aangereikt. De bedoeling daarvan 

is enerzijds een beeld te krijgen van de specifi eke omstandigheden en 

gebruikers, en anderzijds de  ruimtelijke patronen van dit Tabula Plexa te 

identifi ceren. 

 De selectie van het werkveld begint vanuit een infrastructurele 

lijn – de constituerende factor in Tabula Plexa. Daaruit volgt de afbakening 

van een zone die als Tabula Plexa benaderd kan worden. Dit is een zone die 

ten gevolge van een stapeling van verschillende infrastructurele systemen 

en landschappelijke lagen door infrastructuur gedomineerd1 wordt. In 

dergelijke zones heerst een tussenconditie tussen de abstracte condities 

netwerk (belichaamd door infrastructuur) en plek (belichaamd door 

architectuur). Een verdere ontleding van die zone legt haar eigenschappen 

en grondslagen bloot. Vervolgens worden binnen de zone fragmenten 

uitgelicht die ieder afzonderlijk aan verder onderzoek onderworpen 

worden.

Ringwegzone
Blijkens de laagwaardige en rudimentaire ruimtelijke inrichting staat 

de Ruit van Rotterdam, zoals veel ringwegen in Nederlandse steden, 

achteraan bij het verdelen van ontwerpaandacht. Hoewel de grote 

hoeveelheid vrije ruimte en groen de stad een welkome kwaliteit bieden, 

wordt het beeld van de ruimte rondom de Ruit wordt gekenmerkt door 

grootschalige detailhandel met betonnen parkeerwoestijnen, ondermaatse 

woongebouwen, en morsige bedrijfshalletjes zo ver het oog reikt. De 

laatdunkendheid waarmee deze ruimte wordt ingericht staat in geen 

verhouding tot de zorgvuldigheid waarmee de autoweg zelf, inclusief 

bruggen, viaducten en afscheidingen vormgegeven is. Ringwegzones 

hebben voor veel steden een belangrijke sociaal-ruimtelijke betekenis 

als overgang tussen stad en achterland, en deze rol wordt sterker met de 

huidige ‘inbreiding’ voor steden. Bovendien vormen ringwegzones vaak de 

eerste en laatste indruk van een stad. Daarom heb ik ervoor gekozen om 

een project aan een dergelijke zone te wijden.

 Ten noorden van de wijk Blijdorp ligt een door grootschalige 

verkeersinfrastructuur gedomineerde zone. De snelweg A20, Het Schie-

Schiekanaal en een aantal spoorwegen liggen er gestapeld en tegen elkaar 

aan gedrukt. Het resultaat is een versnipperd, dunbebouwd, maar zeer 

gevarieerd gebied. Bovendien ligt de zone tegen zeer dicht bebouwde 

gebieden aan; nergens komt de Ruit dichter bij het stadscentrum.

 De intensiteit en gelaagdheid van deze zone maken haar in 

het kader van tabula plexa tot een interessant onderzoeksgebied. Op de 

1. Volgens de defi nitie in het 

vooronderzoek ontstaat die 

dominantie door een optelling van 

verschillende manieren waarop 

grootschalige verkeersinfrastructuur 

de omgeving beïnvloedt. Ten 

eerste doordat de infrastructuur 

zichtbaar is en het verkeer hoorbaar 

en soms zelfs ruikbaar. Daarnaast 

heeft de infrastructuur invloed 

op de vorm van de gebouwen 

en de onbebouwde ruimte. De 

bebouwingsstructuur volgt soms de 

kromming van een infrastructurele 

lijn, of springt terug om een 

ruimtebuffer te maken. Ten slotte 

kan er een direct functioneel 

verband bestaan tussen gebouwen 

en infrastructuur, bijvoorbeeld een 

parkeergarage of tankstation aan 

een autoweg.

3. Veldwerk

topografi sche kaart (3.1) is de zone weergegeven die aan verder onderzoek 

onderworpen zal worden. Binnen het kader van de kaart komen veel 

soorten stedelijke structuren en verkeersnetwerken samen; deze zijn het 

eerste onderwerp van studie.
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Figuur 3.1

Rijksweg 20, tracé tussen 

afslag 12 (Delfshaven) en 

afslag 14 (Rotterdam)

Topografi sche kaart

Schaal 1:8000

Structuur van de zone
Op analysekaart 3.2 is de hiërarchie van het verkeersnetwerk in de zone 

weergegeven. Daarop is te zien dat de plekken die het dichtst tegen de 

snelweg liggen, zich veelal in de haarvaten van het verkeersnetwerk 

bevinden. Hierin bestaat de tegenstrijdigheid van deze plekken: ondanks 

hun ligging aan een grote verkeersader, zijn ze slecht met elkaar verbonden. 

Vaak is de kortste verbinding tussen twee plekken enkel voor fi etsers en 

voetgangers begaanbaar. De verschillende bovenlokale infrastructurele 

lijnen vormen dus breuklijnen door de lokale infrastructuur van de zone.

 Zoals te zien is op de functiekaarten (3.6 t/m 3.9), vallen de 

functionele scheidingen in woon- en industriegebieden vrijwel altijd 

samen met deze breuklijnen. Op de bebouwingskaart (3.3), de kadastrale 

kaart (3.4) en de privé/openbaar-kaart (3.5) zijn de zijn de morfologische 

verschillen tussen de woon- en industriegebieden af te lezen. De 

woonkavels zijn kleiner en met meer publieke ruimte dooraderd dan de 

industriekavels. Het industrieterrein Spaanse Polder (links op de kaart) 

laat zich lezen als een bijna kierloze interface tussen vaar- en autowegen: 

een productielandschap dat een zo effi  ciënt mogelijke distributie en 

verwerking van grondstoff en tot producten faciliteert.2

 Opvallender zijn de grote aaneengesloten vlakken private grond 

(zie 3.5) rondom de grote infrastructuur, die niet eenduidig als woon- of 

industriegebieden classifi ceerbaar zijn. Deze gebieden zijn dunbebouwd en 

verschijnen op de bebouwingskaart (3.3) dan ook als vormloze witruimte. 

De morfologische regels die gelden voor de woon- en industriegebieden, 

gelden voor deze gebieden niet. Bij de eerste oogopslag lijken die 

fragmenten slechts een soort restruimtes of kieren in het landschap die 

ontstaan zijn bij het superpositioneren van verschillende infrastructurele 

systemen, landschappelijke lagen en stadsstructuren. 

2. Tegenwoordig hebben zich veel 

handelsbedrijven in Spaanse Polder 

gevestigd, die van hun ligging aan 

het vaarwegennet geen gebruik 

maken.
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Figuur 3.2 

Hiërarchie wegennetwerk

Schaal 1:25.000

Figuur 3.3

Bebouwd/onbebouwd

Schaal 1:25.000

Figuur 3.4 

Kavelgrenzen

Schaal 1:25.000

Figuur 3.5 

Privé/openbaar

Schaal 1:25.000

Figuur 3.6 

Functie: wonen

Schaal 1:25.000

Figuur 3.7 

Functie: winkel, bijeenkomst, logies

Schaal 1:25.000

Figuur 3.8

Functie: kantoor, industrie

Schaal 1:25.000

Figuur 3.9

Functie: onderwijs, sport, 

gezondheid

Schaal 1:25.000
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Figuur 3.10 

Rijksweg 20, tracé tussen 

afslag 12 (Delfshaven) en 

afslag 14 (Rotterdam)

Topografi sche kaart van de private 

ruimte

Schaal 1:8000

Aan de hand van de topografi sche kaart van de private ruimte (3.10) 

kunnen de kwaliteiten van deze fragmenten in hun samenhang bestudeerd 

worden. In de fragmenten is een verkaveling in grote vlakken zichtbaar, 

waarop hoofdzakelijk horizontaal georganiseerde programma’s zich 

hebben ontvouwen. Nagenoeg het volledige oppervlak van de kavels wordt 

gebruikt. De fragmenten lijken chaotisch en vormloos vergeleken bij de 

heldere organisatie van de gesloten-blokkenstad, maar er is wel degelijk 

sprake van patronen. Deze plekken komen gewoonweg volgens een andere 

logica tot stand dan binnenstedelijke. De rangschikking van domeinen 

komt niet voort uit straten en bouwblokken, maar uit landschappelijke 

elementen en anderssoortige scheidingen dan architectonische.

De fragmenten
Door de fragmenten uit te lichten en geïsoleerd weer te geven, en hun 

ruimtelijke inrichting en organisatie middels kaarten te analyseren, 

komen patronen aan het licht. Omdat gebouwen slechts een zeer beperkte 

ruimtedefi niërende rol spelen in het tabula plexa, worden ook allerlei 

landschappelijke elementen in kaart gebracht om recht te doen aan de 

werking van de inrichting van de fragmenten. Deze landschappelijke 

elementen omvatten hoogteverschillen, taluds, beplanting, hekwerken, 

(geluidskerende) muren, maar ook waterpartijen en de kwaliteit van de 

oevers. 
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Figuur 3.12 Kavelgrenzen, domeinen en sequentie Schaal 1:4000

Figuur 3.11 Bebouwing, hekken, terrein, groen Schaal 1:4000

Figuur 3.13.1

Gebruik onbebouwde ruimte:

bosschage, houtwal

Schaal 1:8000

Figuur 3.13.2 

Gebruik onbebouwde ruimte:

parkeren, stallen

Schaal 1:8000

Figuur 3.13.3

Gebruik onbebouwde ruimte:

verkeer

Schaal 1:8000

Figuur 3.13.4

Gebruik onbebouwde ruimte:

industrie

Schaal 1:8000
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Figuur 3.15 Kavelgrenzen, domeinen en sequentie Schaal 1:4000

Figuur 3.14 Bebouwing, hekken, terrein, groen Schaal 1:4000

Figuur 3.16.1

Gebruik onbebouwde ruimte:

sport

Schaal 1:8000

Figuur 3.16.2 

Gebruik onbebouwde ruimte:

bosschage, houtwal

Schaal 1:8000

Figuur 3.16.3

Gebruik onbebouwde ruimte:

parkeren, stallen

Schaal 1:8000

Figuur 3.16.4

Gebruik onbebouwde ruimte:

verkeer

Schaal 1:8000
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Figuur 3.18 Kavelgrenzen, domeinen en sequentie Schaal 1:4000

Figuur 3.17 Bebouwing, hekken, terrein, groen Schaal 1:4000

Figuur 3.19.1

Gebruik onbebouwde ruimte:

tuin, park, terras

Schaal 1:8000

Figuur 3.19.2 

Gebruik onbebouwde ruimte:

bosschage, houtwal

Schaal 1:8000

Figuur 3.19.3

Gebruik onbebouwde ruimte:

parkeren, stallen

Schaal 1:8000

Figuur 3.19.4

Gebruik onbebouwde ruimte:

verkeer

Schaal 1:8000

Figuur 3.19.5

Gebruik onbebouwde ruimte:

weide

Schaal 1:8000

Figuur 3.19.6

Gebruik onbebouwde ruimte:

industrie

Schaal 1:8000
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Figuur 3.21 Kavelgrenzen, domeinen en sequentie Schaal 1:4000

Figuur 3.20 Bebouwing, hekken, terrein, groen Schaal 1:4000

Figuur 3.22.1

Gebruik onbebouwde ruimte:

sport

Schaal 1:8000

Figuur 3.22.2

Gebruik onbebouwde ruimte:

bosschage, houtwal

Schaal 1:8000

Figuur 3.22.3

Gebruik onbebouwde ruimte:

parkeren, stallen

Schaal 1:8000

Figuur 3.22.4

Gebruik onbebouwde ruimte:

verkeer

Schaal 1:8000
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Figuur 3.24 Kavelgrenzen, domeinen en sequentie Schaal 1:4000

Figuur 3.23 Bebouwing, hekken, terrein, groen Schaal 1:4000

Figuur 3.25.1 

Gebruik onbebouwde ruimte:

tuin, park, terras

Schaal 1:8000

Figuur 3.25.2 

Gebruik onbebouwde ruimte:

bosschage, houtwal

Schaal 1:8000

Figuur 3.25.3

Gebruik onbebouwde ruimte:

parkeren, stallen

Schaal 1:8000

Figuur 3.25.4

Gebruik onbebouwde ruimte:

verkeer

Schaal 1:8000
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Figuur 3.26 

Interpretatietekening fragment 

Giessenweg

Schaal 1:8000

Figuur 3.27 

Interpretatietekening fragment 

Taludweg

Schaal 1:8000

Figuur 3.28

Interpretatietekening fragment 

Vroesenkade

Schaal 1:8000

Figuur 3.29

Interpretatietekening fragment 

Noorderbocht

Schaal 1:8000

Figuur 3.30

Interpretatietekening fragment 

Noorderkade

Schaal 1:8000

Structuur van de fragmenten
In combinatie met analysetekeningen die het ruimtegebruik in kaart 

brengen, leveren deze tekeningen inzichten op over de fragmenten die zijn 

samengevat in een aantal interpretatietekeningen (3.26 t/m 3.30). Blijkens 

deze interpretatietekeningen voldoen de geanalyseerde fragmenten over 

het algemeen aan de volgende ruimtelijke kenmerken:

1. Een fragment heeft een maximale grootte, daarboven kan men niet 

meer van een fragment spreken. Deze maximale grootte is relatief 

ten opzichte van de omgeving, maar een goede absolute standaard is 

dat binnen een fragment geen substatieel hiërarchisch onderscheid 

bestaat in ontsluitingsstructuur. 

2. Een fragment wordt begrensd door infrastructurele en/of andere 

landschappelijke elementen.

3. Een fragment is opgedeeld in een of meerdere van één kant ontsloten, 

grote kavels met horizontaal georganiseerd programma.

4. De kavels in het fragment worden ontsloten vanaf een zo kort 

mogelijke, vaak doodlopende weg. De toegangen tot fragmenten 

bevinden zich meestal in de hoeken, ter plaatse van kruisingen van 

infrastructurele elementen.

5. De toegangsweg is vaak vernoemd naar een infrastructureel element: 

Taludweg, Schansweg, Kanaalweg, Noorderbocht, Noorderkade…

6. Bij de toegang van de kavels bevindt zich een parkeerterrein, 

met daaraan het gebouw van waaruit het programma wordt 

gerepresenteerd en bestierd.
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Sociale structuur en gebruikspatronen
Uit deze ruimtelijke confi guratie van de fragmenten komen een specifi eke 

sociale sfeer en gebruikspatronen voort, die zich onderscheiden van 

die in de blokkenstad. Het dikwijls ontbreken van doorgaande wegen 

beperkt het verkeer tot bestemmingsverkeer, waardoor de wegen tot het 

domein van de kavels die ze ontsluiten behoren, als een semicollectieve 

tussenliggende ruimte tussen het private en openbare domein. Zodanig 

zijn de fragmenten qua confi guratie van domeinen een soort ‘woonerven’. 

Hoewel woningen een zeldzaamheid zijn in de fragmenten, heerst er toch 

een sfeer van sociale controle. De meeste fragmenten huisvesten namelijk 

op vrije tijd gericht programma, zoals sport-, tuin- en jeugdverenigingen 

en de gemeenschappen rondom deze verenigingen zijn vaak hecht. 

 Het zou onterecht zijn om de zone in overdrachtelijke zin als 

marginaal of perifeer te omschrijven. Ze ligt weliswaar aan de randen van 

de stad, maar het programma heeft een groot maatschappelijk belang 

en wordt breed gedragen in de stad. Sportverenigingen zijn bepaald 

geen marginaal verschijnsel. Dat de ruimtelijke orde van deze gebieden 

desondanks zo rudimentair is, is daarom des te opmerkelijker.

 Uit de ruimtelijke fragmentatie van de zone is een orde ontstaan 

waarin de toegangsstraten tot een sociaal tussendomein behoren. Zelfs 

hoewel niets deze ruimte nu als zodanig representeert, levert dit nu als 

gemeenschappelijke meerwaarde een sfeer van sociale controle op. Nu 

ontstaat echter de vraag hoe dit tussendomein meer gemeenschappelijke 

meerwaarde zou kunnen opleveren. Zo zou wederzijds profi jt kunnen 

bestaan in het delen van v oorzieningen en zouden uit meer sociale 

interactie meer sociale verbanden binnen de stad gelegd kunnen worden. 

Een tussenruimte die tussen collectieven intermedieert zou bovendien een 

model kunnen vormen voor het project van de Tussenstad.

Figuur 3.26 

Vogelvlucht vanaf het fragment 

Noorderbocht richting het centrum

Potloodschets

Figuur 3.27 

Vogelvlucht vanaf het fragment 

Noorderbocht richting 

Kleinpolderplein

Potloodschets
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Om enigszins overzicht te krijgen van de mogelijke rollen van architectuur 

in het scheppen van sociale ‘tussens’ en publieke plekken in het tabula 

plexa, wordt een aantal theoretische benaderingen tegen het licht 

gehouden. De uitgelichte benaderingen kunnen gezien worden als 

concepten om grip te krijgen op de amorfe ruimte die zich noch als stad, 

noch als achterland laat beschrijven. Dat is het stedelijke landschap waar 

de condities van de ‘open stad’ heersen, waarvoor volgens Monestiroli1, 

nog geen even sterke vormgenererende elementen zijn uitgevonden als de 

straten en bouwblokken die de vorm genereren van de blokkenstad. De 

benaderingen die in dit deel vergeleken worden, doen alle een beroep op 

gebouwen of ensembles van een grote schaal om nieuwe collectieven te 

scheppen, danwel nieuwe publieke plekken te maken.

Het doel in deze kritische vergelijking is niet om een uitputtend overzicht 

te maken, maar om snel een aantal inzichten en ontwerpmiddelen en 

ontwerpmiddelen te oogsten.

Megastructure
De megastructuur was voornamelijk in de jaren zestig van de twintigste 

eeuw in zwang als vooruitstrevend concept in de architectuur 

en stedenbouw.2 Het bood een radicaal antwoord op de tanende 

architectonische samenhang in steden, en poogde de tegenstellingen tussen 

het voorbedachte en het onverwachte, het permanente en het veranderlijke 

op te lossen. Megastructuralisten zagen het als hun taak om de stedelijke 

structuren voor de toekomst te ontwerpen. In deze structuren had de 

hightechsamenleving de ruimte om volgens natuurlijke processen op 

spontane wijze relaties aan te gaan en groepen te vormen. Deze processen 

moesten zich afspelen binnen door professionele architecten geschapen 

monumentale kaders. 
 Yona Friedman ziet de mogelijkheid tot verandering binnen 

de woning en mobiliteit van de locatie van de woning als menselijke 

basisbehoeften.3 Deze ideeën werden gekoppeld aan een streven naar 

‘democratisering van de stad’. Met zijn concept van de megastad als 

‘speeltuin’ voor de vrijetijdsklasse richt Friedman zich op de ontwikkeling 

van ‘architecture mobile’ en ‘urbanisme mobile’. Hiermee kunnen burgers 

de plattegrond en uitrusting van hun woning wijzigen en hun woningen 

verplaatsen en hergroeperen binnen het stedelijke kader, vergelijkbaar 

met het ‘dragers en de mensen’-concept van Habraken.

 Megastructuralisten bepleitten een verdraagzaam en schijnbaar 

zacht omlijnd architectonisch model voor de toekomst, met ruimte 

voor alternatieve scenario’s.4 Deze libertarische sentimenten kunnen 

echter niets veranderen aan het feit dat megastructuren in de praktijk 

als gesloten systemen gebouwd moeten worden. Bovendien lijken de 

megastructuralisten erg vast te houden aan de zonescheiding zoals 

1. 1997:65

2. Banham 1976:9-10

3.  Banham 1976:60

4.  Banham 1976:197

4. Architectuur voor een plekloos 

landschap

geformuleerd in de jaren dertig door CIAM, zij het niet horizontaal maar 

verticaal. Uiteindelijk voerde de megastructuur de megastructuralisten 

dus terug naar datgene waaraan zij juist wensten te ontsnappen: ‘totale 

architectuur’, de synthese van de volledige leefomgeving van de mens.

Bigness 
In zijn tekst Bigness or the problem of large uit Koolhaas felle kritiek op 

het concept van de megastructuur als allesomvattende structuur die de 

status van het individuele gebouw in twijfel trekt.5 De onbegrensdheid 

van de megastructuur maakt haar ongericht, ongefocust. De werkelijke 

implicaties van de megastructuur sluiten implementatie uit; de belofte van 

onbegrensde vernieuwing van alles lost op in haar ongerichtheid.

 Met zijn theorie van Bigness geeft Koolhaas een uiteenzetting van 

de mogelijkheden om in grote gebouwen dynamische en onwaarschijnlijke 

programmamixen samen te brengen. Deze mix wordt mogelijk gemaakt 

door een architectonische ontkoppeling tussen interieur en exterieur, en 

door verticale repetitie van het kavel. De complexiteit van het programma 

is niet door één architect onder controle te krijgen. Bigness impliceert 

dus ook fl exibiliteit binnen het kader dat het gebouw stelt: “it is the one 

architecture that engineers the unpredictable.”6 Koolhaas legt nadruk 

op de heterotopische potentie van grote gebouwen, en de onverwachte 

verbanden die kunnen ontstaan tussen schijnbaar onverenigbare 

programma’s: “programmatic elements react with each other to create new 

events”.7 Koolhaas schrijft het klassieke instrumentarium en vocabulaire 

van de architectuur af, en lijkt ook niet geïnteresseerd in de representatieve 

functie van de architectuur van Bigness. Met Bigness trekt Koolhaas zijn 

verantwoordelijkheid voor de publieke stedelijke ruimte in; buiten Bigness 

bestaat er niets dan een “post-architectonisch landschap”8.

Großform
Aan de wieg van het Bigness-concept van Koolhaas staat het concept van de 

Großform, geconcipieerd door Koolhaas’ magister Oswald Mathias Ungers. 

Zowel Bigness als Großform gaat uit van een breuk met de perceptie van de 

stad als een samenhangend geheel.9

 De enorme schaal van de naoorlogse stedenbouwkundige productie 

van vormloze agglomeraties leidt volgens Ungers tot het uiteenvallen van 

de stad.10 Door wooneenheden (of andere programmatische eenheden) als 

bouwstenen ondergeschikt te maken aan een vormconcept, een Großform, 

kunnen de eenheid, afl eesbaarheid en overzichtelijkheid hersteld worden. 

De absolute grootte doet daarbij niet ter zake; Ungers legt nadruk op het 

vermogen van een dominant vormelement om tegenstellingen in zich op te 

nemen zonder verlies van eenheid.

 Men kan spreken van een Großform wanneer aan een of meerdere 

van de volgende criteria wordt voldaan:

1. Er is een overgeaccentueerd element;

2. Er is een bijkomend verbindend element;

3. Er is een fi guur en thema;

4. Er is een ordeningsprincipe.

 Het thema Großformen kan volgens Ungers vanuit twee 

5. Koolhaas 1994:504

6. Koolhaas 1994:511

7. Koolhaas 1994:512

8. Koolhaas 1994:516

9. Schrijver 2006:33

10. Ungers 1966
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gezichtspunten behandeld worden, namelijk vanuit functie en vorm. 

Het is opmerkelijk dat beide gezichtspunten belichaamd worden door 

stedenbouwkundige en architectonische archetypen. Ungers reduceert het 

functionele gezichtspunt namelijk tot een indeling in de ruimtelijke typen 

straat en plateau en het daartussen liggende type van de brug. De functie 

omvat de sociale ruimte die door deze typen wordt geschapen.11 Vanuit het 

gezichtspunt van de vorm verdeeld hij projecten onder in de typen muur, 

toren en het daartussen liggende type van het blok. De vorm omvat de 

visuele impact van deze typen.

 Met drie historische voorbeelden, waaronder de ideale vestingstad 

van Dürer, wijst Ungers op de utopische potentie van Großform, maar 

de noodzakelijkheid van Großform onderbouwt hij met alledaagse 

voorbeelden. De belangrijkste verdienste van de Großform is dat hij een 

kader, orde en geplande ruimte kan vormen voor een onvoorzienbaar, niet-

planbaar proces – voor een ‘parasitaire’ architectuur, zonder welk “ieder 

plan star en levenloos zal zijn.”12 Bij Bigness bestaat deze mogelijkheid 

voor een ‘parasitaire’ architectuur ook, maar dan nadrukkelijk binnen de 

envelop van het gebouw – beheerst door de ‘lobotomie’ tussen interieure 

en exterieure architectuur.

 De Großform is programmatisch neutraal, maar qua vorm 

specifi ek.13 Met Großform stelt Ungers het deel ondergeschikt ten opzichte 

van het geheel, om een permanent kader te kunnen vormen voor de 

veranderlijkheid van de delen. Großform brengt stabiele vorm in een 

vluchtig en amorf stedelijk veld. Zo kan Großform een samenbindende 

kracht hebben in de ‘open stad’.

Megaform 
De megaform zoals opgetekend door Kenneth Frampton14 positioneert zich 

als antwoord op de auto-georiënteerde megalopolis als een landschaps-

stedenbouw (‘landscape-urbanism’). Megaform is niet alleen groot, maar 

heeft, in tegenstelling tot geïsoleerde, vrijstaande objecten, de ambitie 

om een discontinuïteit tot stand te brengen in de ongediff erentieerde 

stedelijke kakofonie, met andere woorden: om een plek te maken in een 

plekloos landschap. De megaform heeft een topografi sch karakter door de 

manier waarop hij zich naar de situatie voegt, maar is, in tegenstelling tot 

de megastructuur, wel een nadrukkelijk eindige vorm. Megaform kan een 

publiek domein tot stand brengen in een verder eenduidig geprivatiseerde, 

plekloze omgeving, en kan bovendien een landmark vormen. Volgens 

Frampton zijn megaforms buitengewoon geschikt voor een hedendaags 

programma, maar over de dynamiek van het programma of de capaciteit 

van de megaform om hiermee om te springen wordt met geen woord 

gerept – hiermee onderscheidt het megaform-concept zich dan ook van 

het Großform-concept, dat het dragen van het niet-planbare voor ogen 

heeft. Hoewel megaforms vooral toepasbaar lijken in het megalopolitane 

domein, sluit Frampton niet uit dat ze ook in het bestaande stedelijke 

weefsel kunnen verschijnen.

 Met de megaform verschuift Frampton de aandacht van een zuiver 

naar binnen gerichte benadering (waarbij het gebouw verantwoordelijkheid 

naar de omgeving ontkent) naar een ontwerpbenadering waarbij het 

11. Schrijver 2006:29

12. Ungers 1966

13. Hättasch 2016:60

14. 2010

gebouw bewust relaties met de plek, het landschap, de stad en met andere 

gebouwen aangaat.

Lawn
Waar Koolhaas met Bigness de verantwoordelijkheid van de architect 

terugtrekt in grote monolithische gebouwen als laatste ‘bastions’ van 

de architectuur, stelt Antonio Monestiroli de relaties tussen gebouwen, 

en de architectonische behandeling van de ruimte tussen de gebouwen 

centraal.15 Die interesse in de relaties tussen gebouwen onderling en de 

relaties die gebouwen leggen met het landschap en de stad komt overeen 

met de ontwerpbenadering die Frampton identifi ceert in megaform. Met 

het concept van de lawn geeft Monestiroli een concreet handvat voor deze 

ontwerpbenadering.

 In het gesloten stadsmodel waren het blok en het stratenpatroon 

de voornaamste vormdrijvers van de ontwikkeling van de stad. In het open 

stadsmodel bestaan zulke krachtige vormdrijvers volgens Monestiroli 

nog niet.16 In het paradigma van het open stadsmodel worden gebouwen 

of stedelijke eilandjes omringd door natuur. Volgens Monestiroli schiet 

het hieruit voortvloeiende teruggetrokken architectonische model echter 

tekort in het scheppen van plekken met een publieke betekenis. De vorm 

van de plek moet volgens hem tot stand komen door het systeem van 

relaties tussen de afzonderlijke stedelijke elementen. Als ondergrond 

voor de gebouwen dient voor Monestiroli de ‘lawn’, als representatie van 

de natuur. De lawn vormt de open basis van de compositie.17 Van daaruit 

worden de relaties tussen de gebouwen onderling ontworpen en maakt 

de plek zich kenbaar in relatie tot de stad en het landschap. De kwaliteit 

van de individuele gebouwen doet er niet zo veel toe als hun onderlinge 

relaties.18 De vorm van de centrale plek waar de gebouwen bij elkaar 

komen is van wezenlijk belang, want die representeert de samenkomst van 

de afzonderlijke instellingen als herkenbaar geheel. Deze compositie moet 

de stedelijke collectiviteit representeren.

De rol van architectonische vorm in het scheppen 
van collectieven en publieke plekken
De beschreven principes proberen ieder op een onderscheidende manier 

grip te krijgen op de pluraliteit en vormeloosheid van de ‘open’ stad. 

Megastructuur verenigt architectuur en infrastructuur in een integraal 

systeem dat complete steden zou kunnen omvatten. Middels dit integrale 

systeem poogden de ontwerpers de inrichting en onderlinge confi guratie 

van woningen fl exibeler te maken en zo ruimte te bieden aan de vluchtigheid 

van het stedelijke leven.

 Großorm mag gezien worden als kritiek op de megastructuur. De 

megastructuur trekt de capaciteit in twijfel van individuele, afgebakende 

architectonische vorm om een vluchtig veranderend programma te 

huisvesten. Het concept Großform wijst erop dat juist een dominante 

architectonische vorm het vermogen heeft om tegenstellingen in zich op 

te nemen. Bigness sluit aan bij de kritiek op de megastructuur, maar stelt 

dat het probleem van de vorm totaal verandert vanaf een bepaalde grootte: 

interieur en exterieur worden gescheiden projecten. Bigness trekt iedere 

15. Claessens 2006:111

16. Monestiroli 1997:65

17. Monestiroli 2005:125

18. Monestiroli 2005:128
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verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte in; die is niets dan het 

overblijfsel buiten Bigness. 

 De megaform duidt een klasse aan van grote gebouwen met 

een topografi sch karakter. Deze gebouwen met zeer uiteenlopende 

programma’s zijn niet in zichzelf gekeerd, maar gaan juist relaties aan met 

andere gebouwen, het landschap en de stad. Zo probeert  de megaform een 

plek tot stand te brengen in een ongediff erentieerd landschap.

 Monestiroli’s concept van de lawn biedt een concreet uitgangspunt 

om publieke plekken te ontwerpen in de open stad. De lawn vormt de open 

basis voor de compositie van een plek. De plek ontstaat in de centrale 

ruimte waar de gebouwen samenkomen en in relatie tot de stad en het 

landschap worden gebracht.

 Op de megastructuur na leggen al deze benaderingen de focus op 

het aan architectuur eigen instrumentarium, namelijk de architectonische 

vorm. Ze wagen zich niet aan de integratie van architectuur met 

infrastructurele systemen (die behoort slechts tot de ‘invulling’), juist ten 

behoeve van een zo groot mogelijke vrijheid van de invulling ten opzichte 

van een stabiel kader. Op de megastructuur na, gaan alle benaderingen 

bovendien op hun eigen manier uit van de capaciteit van een sterke 

architectonische vorm om collectieven te scheppen. De benaderingen van 

de megaform en de lawn stellen dat een sterke relatie tussen gebouwen 

onderling en tussen gebouwen en de stad en het landschap de voorwaarde 

is voor het maken van publieke plekken.
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 Voor de eerste zoektocht naar resonante architectuurprojecten voor de 

zone rond de snelweg vormde een artikel van Job Floris1 in Post Piraeus de 

aanleiding. Daaraan dicht hij aan Hans Kollhoff s projecten voor Atlanpole 

en een Volkenkundig museum een ambivalentie toe tussen een gebouw 

dat zijn eigen context schept en een gebouw dat zich dienend opstelt ten 

opzichte van de context. Daarnaast wijst hij erop dat deze gebouwen zich 

begeven in het spanningsveld tussen de wereld van de gebouwen en de 

wereld van de apparaten. Dit riep bij mij de vraag op of gebouwen zich ook 

kunnen begeven in het spanningsveld tussen de wereld van de gebouwen 

en de wereld van de infrastructuur.

 Een intuïtieve verkenning van dit spanningsveld heeft geleid tot 

een serie aanzichten van samengestelde gebouwen (fi guur 5.1). Sommige 

elementen in de aanzichten vertonen analogieën met infrastructurele 

bouwwerken. Deze elementen hangen los samen met de compositie en 

worden gekenmerkt door massieve uitkragingen en sterke repetitie in 

horizontale richting.  Twee gebouwen nemen de infrastructurele functie 

van brug in zich op. Andere elementen in de aanzichten behoren duidelijk 

tot het architectonische domein, zoals Franse ramen en bandramen. Er 

worden geen vliesgevels gebruikt, maar wel grote vensters, die de suggestie 

wekken dat daarachter programma met een publiek karakter huist, met 

uitzicht op het landschap. De gebouwen zoeken op die manier specifi eke 

verbindingen met het landschap, maar blijven toch duidelijk afgebakende 

objecten. Door de samenstelling van architectonische motieven en door 

infrastructuur geïnspireerde elementen verkrijgen de gebouwen een 

topografi sch karakter. 

Noorderbocht
Het fragment Noorderbocht is ontstaan door de plaatselijke toevallige 

opeenhoping van de snelweg, een spoorweg en een waterweg in de Hoog-

Oudendijksche Polder. Er bevindt zich een voormalig complex van de 

voetbalvereniging Blijdorp en een vestiging van het CBR2. Ten zuiden 

van het fragment ligt de stadsuitbreiding Blijdorp en ten noorden en 

westen ervan liggen de volkstuinverenigingen Eigen Hof en Tuinderslust. 

Het gebied heeft twee toegangen in de zuidwestelijke hoek, waarvan één 

uitsluitend voor voetgangers en fi etsers begaanbaar is. Een fi etspad onder 

de spoorweg door sluit het fragment aan op een groter, gefragmenteerd 

recreatielandschap met volkstuinverenigingen en veel groen, en een 

viaduct over de snelweg verbindt het fragment met Blijdorp. Door de 

nauwe toegangen over en onder de grote infrastructurele elementen heeft 

het fragment een geïsoleerd en verborgen maar ook spectaculair karakter. 

Deze kwaliteiten geven het ook de in ‘Tabula Plexa’ benoemde utopische 

potentie. De gelaagdheid van deze plek en het spectaculaire karakter van het 

landschap geven op zich al veel aanleidingen voor een architectuurproject. 

1. Job Floris 2017. “De provocatie 

van massa.” Pp. 22-31 in Post 

Piraeus. Over de bouwplaats en 

de stad. Alphen aan den Rijn: 

Vakmedianet.

2. Het Centraal Bureau 

Rijvaardigheidsbewijzen 

neemt onder meer theorie- en 

praktijkexamens voor rijbewijzen af.

Figuur 5.1

Montage van resonante 

architectuurprojecten rondom 

Rijksweg 20

Tegenoverliggende pagina

5. Architectura ex machina
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Daarom wordt dit fragment de locatie voor een uitgewerkt speculatief 

project voor de Tussenstad. 

Programma stapelen en collectieven 
samenbrengen
Het fragment is te klein om plaats te bieden voor een straten- en 

blokkenplan zoals dat van Blijdorp. Bovendien zou er bij een dergelijk 

stadsmodel weinig open, vrije ruimte overblijven, een waardevolle kwaliteit 

van Tabula Plexa. Om toch de voor het beoogde sociale tussendomein 

benodigde programmatische intensiteit te implementeren, wordt zo veel 

mogelijk programma gecondenseerd in een groot, meervoudig gebouw. 

Dit gebouw omvat zowel publieke als private ruimten en tussenvormen. 

Voor dit project omvat het programma verschillende woningtypen met 

gedeelde voorzieningen zoals een dakterras en een lobby. Verder komen 

er éénkamerwoningen (studio’s) aan een grote hal met uitzicht op de 

volkstuinen. Deze éénkamerwoningen krijgen gedeelde woonkamers 

en keukens voor groepsactiviteiten. Direct aan de buitenruimte komen 

voorzieningen voor (sport)verenigingen. Al deze woningen en voorzieningen 

voor verenigingen delen in mindere of meerdere mate collectieve ruimtes. 

Deze collectieve ruimtes worden middels zichtlijnen met elkaar in verband 

gebracht en middels grote vensters aan het landschap gekoppeld. Het 

gebouw wordt gecompleteerd met een polyvalente entreehal – deze behoort 

tot het meest openbare domein binnen het gebouw. Om de samenkomst 

van deze programmaonderdelen te beheersen en met de samenstelling te 

experimenteren, is met schuimmaquettes van de schaal 1:1000 gewerkt 

(fi guur 5.2 t/m 5.4), waarbij onderdelen zijn gereduceerd tot solids en 

voids.

Tussen gebouw en landschap
Door een stellige gevelcompositie en gebouwdoorsnede legt de architectuur 

orde op aan de buitenruimte en worden interieur en exterieur sterk met elkaar 

verbonden. Zo representeert het gebouw het fragment als samengesteld 

geheel. Door openbare en gedeelde ruimtes middels inkadering van 

uitzichten sterk met het omringende landschap te verbinden, kan het 

gebouw de schoonheid van het landschap onthullen. Zo manifesteren het 

gebouw en de publieke en gedeelde ruimtes daarin zich in de ervaring van 

de bezoeker als onlosmakelijk met dit landschap verbonden plekken. Deze 

ruimtes vormen dus niet alleen een centrale plek tussen de verschillende 

programmaonderdelen en de individuele wooneenheden, maar krijgen een 

extra betekenislaag doordat ze de ter plaatse samenkomende stedelijke en 

landschappelijke structuren onthullen. In die zin fungeren deze ruimtes op 

een vergelijkbare manier als de lawns van Monestiroli3, alhoewel de lawn 

een veel opener karakter heeft. 

Loggia

Een van die centrale plekken is de hal op de tweede verdieping (links op 

doorsnede C-C’, fi guur 5.23). Deze hal brengt de studio’s en hun gedeelde 

ruimtes bij elkaar en omvat de entree van het zwembad. De hal, die meer 

weg heeft van een enorme loggia, krijgt een publiek karakter doordat de 

binnengevel als buitengevel is vormgegeven, met grote ramen beneden en 

kleinere boven. Een roltrap verbindt deze hal met entreehal op de begane 

grond. Vanaf de bovenliggende galerijen is zicht op deze roltrap. Een 

enorm venster geeft de hal uitzicht op de volkstuinen in Zestienhoven.

Zwembad

Met de getrapte zwembaden en het ‘rimpelende’ plafond probeert de 

zwembadhal een representatie van het infrastructurele landschap naar 

binnen te halen (zie doorsnede B-B’, fi guur 5.22). De geplooide doorsnede 

refl ecteert de kreukels in het landschap waar de panoramische vensters van 

de hal uitzicht op bieden. Door de expliciete relatie die de zwembadhal zo 

met het landschap legt, krijgt deze zelf een enigszins topografi sch karakter. 

Daarmee krijgt het gebouw trekken van Megaform, zoals beschreven 

door Frampton4. De getrapte confi guratie van de zwembaden maakt het 

mogelijk om het uitzicht ook te kunnen zien vanuit het water. Daarnaast 

fungeren de trappen als tribunes voor het uitzicht. De binnengevels van 

de zwembadhal zijn relatief gesloten, zodat de uitzichten met nadruk 

ingekokerd worden. In het noordelijke gesloten gedeelte bevinden zich de 

kleedkamers en in het zuidelijke gesloten gedeelte bevinden zich een ruimte 

met bubbelbaden en sauna’s, een lunchroom, en personeelsruimtes. Zowel 

vanuit de lift- en trappenkoker als vanuit de bovenliggende hal waaraan de 

drie- en vierkamerwoningen liggen, kan men in de 25-meterbaden kijken.

Balkon

Bovenop de zwembadhal, op ruim twintig meter hoogte, bevindt zich 

een balkon van ongeveer 750 vierkante meter (zie landschapsdoorsnede, 

fi guur 5.8, en doorsnede B-B’, fi guur 5.22). Het balkon geeft uitzicht op de 

kruising van de snelweg en twee spoorlijnen, en verder op de achtergrond 

het spectaculaire Kleinpolderplein. In noordelijke richting is er uitzicht 

op de volkstuinen en in zuidelijke richting op het stadscentrum. Door 

de oriëntatie op het zuidwesten profi teert het balkon van de middagzon. 

De entree naar het balkon bevindt zich aan de grote hal waaraan ook de 

drie- en vierkamerwoningen gesitueerd zijn. Aan het balkon zitten een 

kinderdagverblijf, een café met werkplekken en een wasserette gevestigd 

als gedeelde voorzieningen voor de bewoners.

Gestapelde tuinen

Boven het balkon bevinden zich de driekamerwoningen en de 

vierkamermaisonettes (zie doorsnede B-B’, fi guur 5.22). Deze twee 

woningtypen zijn om en om gestapeld. De woningen springen iets terug 

ten opzichte van het meer gesloten gevelvlak. De maisonettes krijgen zelfs 

diepe balkons over de volledige breedte van de woningen, ongeveer 6,5 

bij 3,5 meter. In de gevel ontstaan zo drie forse horizontale banden met 

daarin het groen van deze gestapelde tuinen (zie aanzichten, fi guur 5.9 en 

5.10). Bij elkaar representeren de woningen een verticaal georganiseerd 

tuindorp.

Entreeportaal

Aan de entreehal op de begane grond bevinden zich generieke werkruimtes 

Figuur 5.2 Schuimmaquette

Figuur 5.3 Schuimmaquette

Figuur 5.4 Schuimmaquette

3. Zie het vierde hoofdstuk van 

dit verslag voor een kritische 

vergelijking van de concepten 

Megastructure, Bigness, Großform, 

Megaform en Lawn.

4. Idem.
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die ook als woonwerkruimtes in gebruik zouden kunnen worden genomen. 

Daarnaast kan men vanuit de entreehal naar het sportcomplex, en via de 

roltrap naar de ‘loggia’ en het daaraan ontsloten zwembad (zie doorsnede 

A-A’, fi guur 5.21). Het roltrapgat brengt extra licht middenin de entreehal 

en legt een verticale verbinding dwars door het hele gebouw heen 

naar het glazen dak. Via de centrale lift- en trappenkern kan men naar 

de bovengelegen woningen. Door de lift- en trappenkern heen is er een 

directe zichtlijn naar de sporthal. De entrees zijn vormgegeven als grote 

vensters om de binnenruimte zo sterk mogelijk aan de buitenruimte te 

verbinden. Deze vensters en de daarboven liggende balkons springen terug 

ten opzichte van het meer gesloten gevelvlak, om samen een veertig meter 

hoog portaal te vormen dat de entree markeert.

Galerij

Doordat een deel van het zwembad uitkraagt, ontstaat daaronder een 

galerij (zie doorsnede B-B’, fi guur 5.22). Deze galerij vormt een overgang 

tussen het sportcomplex en het aanliggende veld. Het complex omvat 

twee clubhuizen met kantine, bestuursruimtes, opslag en kleedkamers. 

Deze liggen direct aan de velden. Daar tussenin, direct onder de grote 

zwembaden is een grote sportzaal. Grote vensters maken een zichtlijn 

mogelijk tussen de twee clubhuizen, dwars door de grote sportzaal. Het 

sportcomplex omvat verder vier kleinere zalen, een kantine, een lobby, 

kleedkamers en personeelsruimtes.

Overgeaccentueerde elementen

Door deze verbindingen tussen gebouw en landschap ook duidelijk naar 

buiten te representeren, wordt het gebouw ook sterker in het collectieve 

geheugen verankerd als plek in dat landschap. Deze verbindingen worden 

gerepresenteerd door de ‘overgeaccentueerde’ elementen, naar het idee 

van de Großform5. Die overgeaccentueerde elementen zijn bijvoorbeeld de 

collectieve ruimten met de grote vensters, opgebouwd uit aan deze ruimtes 

ondergeschikt gemaakt programma. Ook het overhangende deel van het 

zwembad, dat zich voordoet als een enorme erker met daaronder een 

enorme galerij en daarboven een enorm balkon representeert als het enige 

ver uitkragende deel van het gebouw de verbinding met het landschap en 

het omliggende veld. Het entreeportaal wordt gevormd wordt door daaraan 

ondergeschikt gemaakte terugspringende balkons, en markeert al op grote 

afstand de entree van het gebouw. Ten slotte vormen de gestapelde tuinen 

een samenhangend deel binnen de gevelcompositie. Deze representeren 

het ideaal van wonen in het groen naar de omgeving. 

 Het gebouw als geheel doet zich middels terugspringende delen 

en verschillen in gevelopeningen naar buiten toe voor als samenhangende 

compositie van solids en voids. De programmaonderdelen zijn 

ondergeschikt gemaakt aan deze voorstelling van het gebouw. Zo kan het 

gebouw gezien worden als een Großform (de solid en void-compositie), 

met daaraan ondergeschikt een laag aan overgeaccentueerde elementen 

(een soort kleinere Großformen binnen de grotere Großform), en ten slotte 

de laag van de individuele wooneenheden en programma-onderdelen. 

Door deze superpositie van vorm kan het samengestelde geheel als één 

samenhangend object worden gerepresenteerd.

Landschap

De infrastructurele lijnen spelen als constituerende elementen van dit 

landschap niet alleen een rol als afbakening van het fragment, maar 

maken als continue elementen in het landschap de mentale reproductie 

van het gebouw en het samenlevingsideaal dat het representeert mogelijk. 

Dankzij de concrete relaties die de architectuur tussen het gebouw en het 

infrastructurele element legt, kan men het gebouw op een andere plek 

langs die lijn projecteren. De architectuur transformeert op die manier 

de betekenis van de infrastructurele lijn als drager van de ruimtelijke 

verbeelding.

 De orde die het gebouw aan de buitenruimte oplegt, wordt 

gerefl ecteerd in de inrichting van de buitenruimte (zie fi guren 5.6, 5.7 en 

5.8). Ook bij de inrichting daarvan vormen de grootschaligheid van de 

infrastructurele elementen en de spectaculaire afwisseling van open ruimte 

en lange zichtlijnen met visueel gesloten doorgangen de uitgangspunten. 

Middels een sequentie van perspectiefschetsen (zie fi guur 5.5) is de 

benadering van het gebouw geënsceneerd. Daarbij wordt in navolging van 

de bestaande kwaliteiten van Tabula Plexa noch het pittoreske noch het 

monumentale uitgesloten.

Figuur 5.5 Benadering van het 

gebouw in schetsen

5. Idem.
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Figuur 5.6

Plattegrond situatie

Schaal 1:4000

Figuur 5.7 

Dwarsdoorsnede situatie

Schaal 1:1500

Figuur 5.8

Langsdoorsnede situatie (verkort)

Schaal 1:1500

N
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Figuur 5.9 Gevelaanzicht zuidwest Schaal 1:750

Figuur 5.10 Gevelaanzicht noordoost Schaal 1:750

Figuur 5.11 Gevelaanzicht zuidoost Schaal 1:750

Figuur 5.12 Gevelaanzicht noordwest Schaal 1:750
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Figuur 5.13 Plattegrond 8e verdieping Schaal 1:750

Figuur 5.14 Plattegrond 7e verdieping 1:750

Figuur 5.15 Plattegrond 6e verdieping Schaal 1:750

Figuur 5.16 Plattegrond 5e verdieping Schaal 1:750
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Figuur 5.17 Plattegrond 4e verdieping Schaal 1:750

Figuur 5.18 Plattegrond 3e verdieping 1:750

Figuur 5.19 Plattegrond 2e verdieping Schaal 1:750

Figuur 5.20 Plattegrond begane grond Schaal 1:750
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Figuur 5.21 Doorsnede A-A’ Schaal 1:400 Figuur 5.22 Doorsnede B-B’ Schaal 1:400
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Figuur 5.23 Doorsnede C-C’ Schaal 1:400
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In dit deel wordt gerefl ecteerd op de rol van het ontwerp voor het 

project van de Tussenstad. De in ‘Tabula Plexa’ aangedragen analyse-

instrumenten boden de concrete handvatten om het landschap van 

infrastructurele werken toe te eigenen als concrete vorm, die onderdeel 

van een ruimtelijk ontwerp kan worden. De situatietekening en 

landschapsdoorsneden (fi guur 5.6 t/m 5.8) drukken deze toe-eigening uit: 

bomen vormen aaneengesloten massa’s, hekken zijn doorzichtige barrières 

en infrastructurele lijnen verschijnen als driedimensionale elementen. De 

ontwikkelde tekenmethode bleek essentieel voor het project. Deze betrok 

architectonische vorm en de vorm van infrastructurele elementen in het 

zelfde domein, namelijk dat van de ruimtelijk ontwerper.

Stapelen en intensiveren
De samengestelde vorm van het gebouw, bestaande uit elementen van 

zowel een grote als een kleine schaal biedt de belofte van een gevarieerd 

programma met zowel private als collectieve en publieke onderdelen. Het 

programma in het gebouw komt overeen met deze belofte. Verschillende 

(groepen van) gebruikers zijn gestapeld en deze stapeling wordt in één 

samenhangende vorm gerepresenteerd. Zo tellen de delen op tot een 

wederkerig verrijkend geheel. Het gebouw infl ecteert ten opzichte van 

het landschap, maar legt er tegelijkertijd orde aan op. De compositie van 

de gevel legt claims op de directe omgeving van het gebouw en verbindt 

zodoende het interieur met de omliggende ruimte van het fragment. Het 

voorheen versnipperde, louter naast elkaar bestaande gebruik wordt zo in 

een complex geheel samengebracht.

Gebouw resoneert met infrastructureel landschap
Door programmaonderdelen aan vormconcepten ondergeschikt te maken, 

kan het gebouw op verschillende manieren gaan ‘resoneren’ met het 

door infrastructuur gedomineerde landschap. Ten eerste sluiten de grote 

vormelementen aan bij de schaal van het ‘gekreukte’ landschap van Tabula 

Plexa. Het gebouwelement dat zowel het mega-balkon, de mega-erker en 

de mega-galerij vormgeeft, is hier een demonstratie van. De samengestelde 

vorm van het gebouw, met een combinatie van aan het architectuurdomein 

eigen elementen en aan infrastructuur analoge elementen, geeft het gebouw 

een topografi sch karakter. Ten tweede vormen de onderdelen samen 

collectieve ruimtes die uitzichten op het landschap inkaderen. Door deze 

inkadering via de collectieve ruimte wordt het gebouw verankerd tussen 

de lokaal samenkomende stedelijke en landschappelijke structuren, en 

verheft het op deze manier tot een plek in het landschap. De zwembadhal 

refl ecteert de kreukels die eigen zijn aan Tabula Plexa in de ‘gerimpelde’ 

doorsnede. Ten derde zijn de vormelementen door hun schaal van buitenaf 

herkenbaar als onderhandelende elementen tussen het gebouw en het 

6. Conclusie

landschap, en communiceren de belofte van publiek danwel collectief 

programma. Deze herkenbare onderhandelende elementen projecteren 

het ideaal dat het gebouw representeert op het landschap en maken het 

gebouw op die manier mentaal reproduceerbaar langs de infrastructurele 

lijnen. Men kan zich, met andere woorden, door deze elementen een 

extrapolatie van het individuele project naar een familie van soortgelijke 

projecten voorstellen.

Deus ex machina
Met zijn aan het infrastructurele landschap verbonden ruimtes en 

vormen, zijn structurerende compositie ten opzichte van het fragment 

en zijn samenvoeging van programma in een samenhangende vorm, 

vervult het gebouw een drieledige rol in dit project voor de Tussenstad. 

Het gebouw ontleent aspecten van de theorieën van zowel Bigness (in de 

samenkomst van programma), Großform (in het belang van dominante 

vormelementen) en Megaform (met zijn topografi sche karakter). Het 

project demonstreert hoe met louter architectonische middelen aan een 

ideaal op stedenbouwkundige schaal gebouwd kan worden. Het gebouw 

komt voort uit het infrastructurele landschap, maar transformeert het 

tegelijkertijd. Het gebouw is een deus ex machina, hoewel de voorwaarden 

ervoor altijd latent aanwezig waren in de ruimtelijke kwaliteiten van Tabula 

Plexa; evengoed komt het gebouw dus voort uit de kreukels en de vouwen 

die de Verkeersmachine achterlaat. Dat is architectura ex machina.
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