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Summary 

The intermediate space between large-scale 
infrastructure and the urban fabric initially 
appears as a no-man's-land that, according 
to the current urban consensus, functions 
as a necessity for both to thrive in their own 
optima forma. By not focusing on how the 
intermediate space functions as a separate 
element, but by looking at the intermediate 
space itself, a different reading of the space will 
be possible. Because of this atypical functions 
are recognized in the intermediate space that 
cannot be incorporated in the urban fabric 
elsewhere in the city. 

The space in-between can therefore be seen 
as a valuable, yet unused space in the city 
where exceptions in an iconic way complement 
the repertoire of the urban fabric, where the 
series of iconic infills together work as a whole 
and form the skyline of the intermediate space 
situated next to the railways. 

By analyzing and applying the strategy of the 
existing atypical infill of the intermediate space 
one of the multiple intermediate spaces in the 
city illustrates how other comparable areas can 
be developed in a similar way. For the specific 
location of the design, a potential intermediate 
space has been selected in Rotterdam-Zuid, 
situated in-between the railways and urban 
fabric being located in the vicinity of one of the 
iconic infills of the intermediate space, Stadion 
Feyenoord. 



Due to the freedom of applicable regulations 
in the intermediate space, this space allows 
to investigate the significance of an atypical 
function (spatial urban questions) such as a 
cultured meat factory for the city. In addition 
to the design, providing space for the 
development and production of cultured meat, 
the accessibility of the building to visitors is also 
important. By doing so it becomes possible to 
introduce this kind of complicated innovations 
into society. 

Decisive for this design is the recognizable 
iconic breeding reactor that is centrally located 
in both the production and introduction process. 
The construction of the building is analogous to 
the portals and overhead lines of the railways. 
Due to the high degree of transparency of the 
building and the way in which production and 
introduction are accessible to both visitors 
and co-workers, the innovation is introduced 
in a way whereby it connects with the non
committal nature of the intermediate space. 
By the use of icons this cultured meat factory 
shows how the intermediate space has clear 
added value for the city. It is an example of 
how other comparable intermediate spaces 
also can be developed in a similar way. 
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lntroductie 
van tussen naar icoon 

Al reizend met de trein door de stad wordt 
duidelijk dot het stedelijk weefsel niet in 
harmonie samengaat met deze grootschalige 
infrastructuur. Het beeld dot de reiziger vormt 
van de stad wordt gedomineerd door de manier 
waarop het stedelijk weefsel van het spoor wordt 
gescheiden, waarbij her en der een iconische 
invulling de tussengelegen ruimte opwaardeerd 
en hiermee de troostenloze aanblik van de vele 
scheidingvormen onderbreekt. 

In navolging van het gemeenschappelijke 
onderzoek naar wat het tussen is en hoe 
het zich manifesteerd in de nabijheid van 
grootschalige infrastructuur in de stad stoat dit 
afstudeerverslag don ook in het teken van het 
onderzoeken van de mogelijkheden die er zijn 
in het tussen. Orn zodoende de onderbenutte 
waardevolle ruimte in de stad bij te laten dragen, 
ten tijde van stedelijke verdichting, door plaats 
te bieden aan stedelijke vraagstukken. 

Aon de hand van het spoortraject dot Rotterdam 
doorkruist is het onderzoek gedaan. De weg 
die ik hierbij heb afgelegd is alsvolgt: no 
onderzoek te doen naar de huidige invulling 
van het tussen, opgevolgd door een lezing 
van de iconen in deze tussenruimte, is aan de 
hand van een van de vele tussenruimten in de 
stad een ontwerp gemaakt longs het spoor 
dot plaats biedt aan een van de stedelijke 
vraagstukken. 



~ 
,____ 

\I ' 
\I ' 1 I' 

\ " \ ' 
\ 

fr--~ \ 
I' 

~ :>l 

................... L_"'=:_ 
~ 

\ 

\ 

\ 

' " ' \ 

" \ 
~ I 

1. 

1. niemandsland; tussenzone grenzend aan het spoor, genegeerd door het stedelijk weefsel 



Tussen 
de noodzakelijke tussenruimte 

Door het niet in samenhang denken van de 
infrastructuur en stedelijk weefsel ontstaat er 
een tussenruimte die noodzakelijk lijkt te zijn om 
beide in hun eigen optima forma naast elkaar 
te kunnen laten gedijen. Daar waar het spoor 
de stad doorkruist ontstaat een niemandsland. 
De grootschalige infrastructuur zorgt ervoor dot 
de stad in verschillende delen uiteenvalt. Het 
stedelijk weefsel en het spoor negeren elkaar 
en ontkennen elkaars bestaan. Er ontstaat een 
kloof tussen de beide elementen en ze worden 
van elkaar gescheiden. 

In het centrum van de stad weegt de waarde van 
het ruimtegebruik op tegen de noodzakelijkheid 
van een groot niemandsland. Met het 
verdichten van het stedelijk weefsel neemt ook 
de tussenruimte in omvang en belong of. 



2. 

3. 

4. 

5. 

2,3,4,5. scheiden; a/ reizend met de trein fangs de verscheidene scheidingsvormen van het tussen 



sea/a van scheiden 

Het niemandsland kan er niet voor zorgen dot 
de stad en het spoor elkaars bestaan volledig 
ontkennen. Her en der prikt het stedelijk weefsel 
door de scheidingsvorm heen. 

Er zijn variaties in scheidingsvormen op 
verschillende schalen. Soms wordt geprobeerd 
het bestaan van beide geheel te ontkennen, op 
andere plekken mogen ze wel meer in relatie 
stoat tot elkaar. Al reizend vanuit de periferie van 
de stad naar het centrum wordt een beeld van de 
stad gevormd dot bestaat uit allerlei scheidingen 
en door waar de scheiding niet duidelijk 
aanwezig is resulteert de nabijheid van het 
stedelijk weefsel en grootschalige infrastructuur 
in een clash. In extremis wordt de infrastructuur 
ondergronds gelegd waarmee beide elkaars 
kunnen negeren. De plek in de stad, het type 
bebouwing en het gebruik van de ruimte 
bepalen dus hoe de tussenruimte ingevuld wordt 
en hoe daarmee de grootschalige infrastructuur 
en het stedelijk weefsel van elkaar gescheiden 
worden. Het tussen lijkt zijn bestaansrecht enkel 
en alleen te ontlenen uit de noodzakelijkheid 
twee zaken van elkaar te scheiden. Deze ruimte 
heeft wellicht meer potentie die nu onderbenut 
blijft. 



.. 
• 

0 

• 
• 

6. 

6. uitzonderingen; atypische invulling door vrijheid van de stedelijke consensus in de tussenzone 



mogelijkheden in het tussen 

Gelet op de stedelijke verdichting vormt de 
tussenruimte een waardevolle plek in de stad 
die nog niet optimaal benut wordt. Door niet 
te kijken naar wat het tussen scheidt, moor 
naar de ruimte op zichzelf, wordt er een andere 
leeswijze mogelijk. Er worden atypische functies 
herkend die elders in de stad niet door het 
stedelijk weefsel opgenomen kunnen worden. 
Deze variatie in ruimtegebruik suggereert dot 
er meer mogelijk is in het tussen don enkel het 
scheiden van zaken. De tussenruimte kan gezien 
worden als een waardevolle plek in de stad voor 
zogenoemde uitzonderingen. De mogelijkheden 
lijken daarmee minder begrenst te zijn don de 
mogelijkheden op overige locaties in de stad. 



7. 

8. 

9. 

7,8, 9. iconen; stadion feyenoord, ma/legal park en de luchtsingel 



1conen 

Doordat de tussenruimte wordt vrijgelaten van de 
gang bare consensus in het stedelijk weefsel is er 
een grote variatie in invulling van de tussenruimte 
mogelijk, waarbij vorm, gebruik en functie sterk 
uiteenlopen. De uitzonderingen kunnen gezien 
worden als iconen in de tussenruimte en ze 
fungeren als herkenningspunten longs het spoor 
en in de stad. 
lo vormen het Stadion Feyenoord, Mallegat Park 
en De Luchtsingel duidelijk te herkennen iconen 
in de tussenruimte die alien op een verschillende 
wijze invulling geven aan de mogelijkheden in 
het tussen. 
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10. waardevol tussen; de tussenruimte als aanvulling op het repertoire van het stedelijk weefsel 



aanvulling op het stedelijk weefsel 

De elementen in de tussenruimte fungeren 
als een aanvulling op het repertoire van het 
stedelijk weefsel. De zone kan een plek bieden 
voor ontwikkelingen in de samenleving die nog 
geen ruimte kunnen vinden elders in de stad. 



11. iconen longs het spoor in Rotterdam; stadion feyenoord, essalam moskee, ma/legal park, de nieuwe 
defftse poor!, de fuchtsinge/, de hef, de spoorluin, diergaarde b/ijdorp, vofkstuinen en het kasteef 



reeks Rotterdamse iconen 

In Rotterdam zijn er longs het traject Rotterdam 
Lombardijen - Rotterdam noord verschillende 
iconen te herkennen. Het teruggetrokken 
stedelijk weefsel biedt ruimte voor een 
gevarieerde invulling van het tussen en laat zien 
wat er allemaal mogelijk is. De spoorlijn vormt 
als het ware een drager die alle iconen aan 
elkaar rijgt. 



12. 

12. volkstuinen; gezien vanaf het spoor en stedelijk weefsel 



lezing van het tussen 

Met het in kaart brengen van de mogelijkheden 
van de tussenruimte wordt duidelijk dot 
de tussenruimte en de invulling ervan op 
verschillende manieren kan worden ervaren. Zo 
wordt het bee Id dot de treinreiziger zich vormt van 
de tussenruimte sterk bepaald door de beperkte 
bewegingsrichting van de trein. Hieruit volgt 
enkel de mogelijkheid tot een hooks perspectief 
op de tussenruimte. De snelheid van de trein 
bepaald in hoeverre de verschillende lagen van 
de ruimte ervaren kunnen worden. Wanneer het 
tussen ervaren wordt vanuit het stedelijk weefsel 
ben je zelf ook onderdeel van de situatie in 
plaats van enkel een toeschouwer. Je kunt je 
door de ruimte bewegen en hebt verschillende 
indrukken waardoor je je een vollediger beeld 
kunt vormen van de tussenruimte. 



13. 

13. diergaarde blijdorp; gezien vanaf het spoor en stedelijk weefsel 



14. langgerekte loods; gezien vanaf het spoor en stedelijk weefsel 



15. 

15. de spoortuin; gezien vanaf het spoor en stedelijk weefsel 



16. 

16. de luchtsingel; gezien vanaf het spoor en stedelijk weefsel 



17. mallegat park; gezien vanaf het spoor en het stedelijk weefsel 



18. essalam moskee; gezien vanaf het spoor en het stedelijk weefsel 



19. 

19. stadion feyenoord; gezien vanaf het spoor en het stedelijk weefsel 



20. 

20. gedusterde industrie; gezien vanaf het spoor en het stedelijk weefsel 



21. 

21. skyline; de reeks van iconen in de tussenzone vormen tezamen de skyline fangs het spoor 



lconen 
skyline longs het spoor 

De iconen vormen samen de skyline longs 
het spoor. Vanuit de trein ontstaat er een 
aaneenschakeling van iconische elementen 
en goon de tussenruimtes samen een geheel 
vormen. Het icoon zorgt ervoor dot een plek in 
gebruik genomen wordt en een functie krijgt. 

Door de iconen en het fenomeen tussenruimte op 
deze manier te analyseren kan er een strategie 
ontwikkeld worden waarmee ook andere 
onderbenutte tussenruimtes van vergelijkbare 
school te lijf gegaan kunnen worden. 



22. volkstuin . en, alternatief thuis voor recreatief gebruik 



lconische tussenfragmenten 

De tussenruimte biedt mogelijkheden voor 
atypische functies, omdat er minder strike regels 
gelden en het gebied wordt vrijgelaten van de 
gebruikelijke conventies in de stad. Telkens is 
een icoon op een andere manier verweven in 
het tussen. De invulling van de tussenruimte is 
dus niet overal hetzelfde van aard. De iconen 
nemen telkens op een bewuste manier stelling 
in, in het tussen, door op hun eigen manier 
gebruik te maken van de mogelijkheden die 
deze zone biedt. 

lo vindt stadion Feyenoord in het tussen ruimte 
voor zijn omvang en specifieke vorm. Zonder 
het stedelijk weefsel te belasten kan het een plek 
zijn waar of en toe tijdens een competitiedag 
een sterke piek is in gebruik, moor waar het 
op andere dagen prima is dot er niet veel te 
beleven volt. Voor het Mallegat Park biedt de 
vrijheid in het tussen een mogelijkheid om 
te functioneren als eigenzinnige recreatie 
plek waarin karakteristieke restanten van de 
voormalige gasfabriek Feijenoord behouden 
blijven. Voor de gebruikers van de volkstuintjes 
biedt het tussen de vrijheid te doen en laten 
wat ze willen. Ook kan de Essalam moskee die 
door zijn vorm, volume, richting naar mekka 
en afwijkende functie geen plek kan vinden in 
het stedelijk weefsel bij uitstek ondergebracht 
worden in de tussenruimte. 



23. diergaarde blijdorp; totaalontwerp waarin dierverblijven, bezoekerspaden en bebouwing harmonieus samen gaan 



/ 
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24. 

24. long k gere le lood . b s, ebou · wing volgt het ritme . en richting van h t e spoor 



25. de spoortuin; anonieme groene oase fangs het spoor 



26. 

26. de luchtsingel; uitkijkpunt en verbinding tussen beide zijden van het spoor 



27. mallegat park; recreatieve plek met kenmerkende restanten van de voormalige gasfabriek feijenoord 
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28 . essalam m oskee; riluee/ fangs h t e spoor 
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I . . de tussenzane vaar spar 

29. s\odion feyenoor ; grate c a1rn in 



30. geclusterde industrie; voorbeeld van groeipotenfie in de fussenzone 



31. 

31. groenzones; onbenutte langgerekte groengebieden ingeklemd tussen het stedelijk weefsel en het spoor 



onderbenut tussen 
groenzones 

De tussenruimtes longs het spoor hebben 
nu een veelal groene invulling moor blijven 
ongedefinieerde langgerekte zones. Het zijn 
nog steeds min om meer stukjes niemandsland 
in dienst van het scheiden, zonder een duidelijke 
functie. De zones blijven hierdoor onderbenut. 

De atypische functies van de eerdergenoemde 
iconen laten zien dot het tussen kan functioneren 
als een experimentele zone. Het tussen is dus bij 
uitstek geschikt om ruimte te bieden aan actuele 
stedelijke en maatschappelijke vraagstukken 
die op dit moment nog geen invulling kunnen 
vinden in het stedelijke weefsel. Door deze 
nieuwe invulling van de tussenruimtes krijgen 
ze een duidelijke functie en daarmee een eigen 
bestaansrecht. 

Door op meerdere waardevolle plekken een 
vergelijkbare strategie toe te passen, ontstaat er 
een reeks van iconische gebieden die samen als 
een geheel goon werken. 



b 11 roenzone o 32. locatie; onder enu e g .. k ijsselmonde d buurlen hil/esluis, vreew11 en P het grensvfak van e 



locatie 

Voor de specifieke locatie van het ontwerp wordt 
een potentievolle tussenzone geselecteerd. Door 
de strategie van iconen toe te passen op een van 
de eerdergenoemde groengebieden gelegen 
longs het spoor in Rotterdam-Zuid kan deze 
zone een voorbeeld zijn voor het ontwikkelen 
van vergelijkbare gebieden longs het spoor. 



33. groene ondergrond; gefragmenteerde groene langgerekte zone 



kenmerken locatie 

De locatie is een gefragmenteerde en 
onsamenhangende groene zone die zich over 
een long gebied uitstrekt longs het spoor. Het 
gebied wordt begrensd door de uitgestrekte 
spoorlijnen aan de ene kant en de gevels 
van het stedelijk weefsel aan de andere kant. 
Enkele belangrijke elementen zijn het viaduct 
wat de locatie doorkruist en het stadion dot in 
school erg of wijkt van de overige bebouwing. 
Wanneer Feyenoord City gerealiseerd wordt, 
komt hier ook het nieuwe station Feyenoord te 
liggen. Ook zijn er enkele mogelijkheden voor 
recreatief gebruik opgenomen in het gebied. 



34. begrenzing gebied; het spoor en de uitgestrekte spoorlijnen flankeren het tussen 
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35. 

35. invulling van het tussen; waaronder stadion feyenoord en het viaduct dot de tussenzone doorkruist 



36. 

36. kweekvleesfabriek; atypische functie in teken van productie- en kennismakingsproces 



kweekvleesfabriek 
kweekvleesfabriek 

Huidige stedelijke vraagstukken goon onder 
andere over urban farming en hoe duurzaam 
en diervriendelijk voedsel geproduceerd kan 
worden. Een van de noviteiten op dit gebied 
is het kweken van vlees waarbij stamcellen 
van dieren in een reactor worden groeit 
tot volwaardig vlees als alternatief voor de 
traditionele milieubelastende veeteelt. 

De vrijheid in de tussenruimte biedt de 
mogelijkheid de betekenis van een atypische 
functie zoals die van een kweekvleesfabriek voor 
de stad te onderzoeken. Naast dot het ontwerp 
ruimte moet bieden voor het ontwikkelen en 
produceren van kweekvlees is het ook belangrijk 
dot het gebouw toegankelijk is voor bezoekers. 
lo wordt het mogelijk de innovaties op dit 
gebied te introduceren in de samenleving. 

Het gebouw zal dus bestaan uit een lab-/ 
productieruimte, een studiezaal met vrije 
werkplekken en een restaurant met winkel waar 
kennis gemaakt kan worden met de kweekvlees 
producten. Bepalend voor het ontwerp is de 
enorme kweekreactor die gebruikt wordt in het 
productieproces. 



37. > 

37. analogie met het de esthetiek van het spoor; de constructie van portalen refereert aan de vormentaal van het spoor 



spoor esthetiek 

Het concept achter de kweekvleesfabriek is 
het vormen van een nieuw icoon longs het 
spoor. Herkenbaar hierin is de karakteristieke 
vleesreactor die duidelijk zichtbaar is zowel van 
binnen als van buiten. 
Een belangrijk thema voor het gebouw is de 
analogie met de esthetiek van het spoor. De 
constructie van het gebouw refereert aan de 
vormentaal van de portalen en bovenleidingen 
van de spoorlijn. Ook sluit het ontwerp aan 
bij de bestaande bebouwing longs het spoor 
zoals historische fabrieken en bebouwing op 
rangeerterreinen. Deze overwegend langgerekte 
bebouwing laat zich typeren als functioneel met 
zijn schoorstenen, lichtstraten en duidelijk te 
herleiden vormentaal. 



38. 

39. 

3 8. fabriek; voormalige melkfabriek grenzend aan het spoor 

39. rangeer loods; bebouwing op het spoor waarin ns service bedrijf is gevestigd 



40. 

40. concept maquette; de repeterende portalen vormen het skelet van het gebouw 



4 1. isometrie gebouw; ritme van de gevels en de daken volgen het ritme van de portalen 





compositie volgend uit de context 

Het ritme van de gevel van de fabriek volgt uit 
het ritme van de portalen die als ruggengraat 
van het gebouw refereren aan het spoor. Het 
verkleinen van de afstand tussen de portalen 
aan de viaductzijde en het vergroten van de 
afstand tussen de portalen aan de parkzijde in 
combinatie met het hoogteaccent, door middel 
van de vleesreactor, heeft tot gevolg dot er 
een voor- en achterkant te duiden zijn van het 
gebouw met aan de parkzijde de hoofdingang 
van het gebouw en aan de viaductzijde de 
dienstingang. Door de hellingshoek van het dak 
te varieren aan weerszijden van het gebouw 
communiceert het gebouw zijn functie op een 
directe wijze naar de spoorzijde waarbij met 
name het hoge laboratorium in het oog springt. 
Aon de stadszijde communiceert het gebouw 
zijn uitgesproken functie op een meer ingetogen 
wijze. lo verhullen de aan de gevel gelegen 
werkplekken tezamen met het steilere dakvlak 
de functie van het gebouw, enkel de vleesreactor 
duidt op de functie van het gebouw. 
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42. 

42. grenzen van het tussen ; viaductzijde, spoorzijde, parkzijde en stadszijde 
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43. aanzichten kweekvleesfabriek; viaductzijde, spoorzijde, parkzijde en stadszijde 



44 .. mallegat park; recreatieve plek met kenmerkende restanten van de voormalige gasfabriek feijenoord 



inbedding in zijn context 

Door het toevoegen van deze functie aan het 
tussen veranderd de dynamiek in het gebied. Het 
groen tot aan de gevels, de opgewaardeerde 
olifanten paden in combinatie met de half 
verhoogde buitenruimte vormen samen de 
inleiding voor het stedelijk vraagstuk zonder 
daarbij de vrijheid en toegankelijkheid van het 
tussen te verliezen. 

Juist door het gebouw als een paviljoen vrij in 
het tussen te plaatsen zonder extra scheidingen 
toe tevoegen aan het gebied draagt de 
openbare ruimte bij aan het transpante 
kennismakingsproces van deze noviteit. 
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45 - 51 . het tussen vanaf het spoor; reeks van bee/den van de kweekvleesfabriek vanaf het spoor 



kweekvleesfabriek vanaf het spoor 

Waargenomen vanaf het spoor vormt de 
kweekvleesfabriek een nieuw icoon dot met zijn 
hoge mate van herhaling in langgerekte richting 
longs het spoor aansluit bij en voortvloeit uit de 
esthetiek van het spoor. 

De iconisch fabriek treedt op de voorgrond 
waardoor het stedelijk weefsel verwordt tot 
achtergrond voor het icoon van het tussen. 
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52 - 56. het tussen vanaf het stedelijk weefsel; de vele perspeclieven op de vleeskweekfabriek 



tussen vanaf het stedelijk weefsel 

Het tussen ervaren vanuit het stedelijk weefsel 
laat zien hoe het gebouw stelling inneemt in zijn 
omgeving en daarmee de tussenruimte tezamen 
met het gebouw een functie geeft. 

De vele perspectieven op het tussen tonen hoe 
het gebouw een hedendaags maatschappelijk 
geladen icoon vormt longs het spoor. Waarbij 
de herkenbaarheid van het industriele paviljoen 
in combinatie met de toegankelijkheid van de 
tussenruimte de introductie van een van de 
maatsschappelijk vraagstukken in de stad vormt. 



53. 



54. 





56. 



57. concept; het product- en kennismakingsproces vormen de twee centrale assen in het gebouw 



programmatische indeling 

Met de vleesreactorals focal point in het ontwerp, 
het productieproces geordend longs het spoor 
en het kennismakingsproces hooks op het 
spoor ordent dit programmatische assenstelsel 
het gebouw. Gelezen vanaf de vleesreactor 
verloopt het gebouw van kennismakingsproces 
tot productieproces waarin de verdiepte 
laboratorium ruimte de horde grens vormt 
tussen beiden. 

De bezoekers kunnen ronddwalen rondom 
en in het gebouw en daarmee op eigenwijze 
kennismaken met het kweekvlees waarbij 
het hoogteverschil tussen de vloeren in 
samenspraak met het verschil in kleur van de 
betonnen vloeren bijdragen aan het bewustzijn 
van het productie proces in het gebouw. 
In het restaurant bereikt de bezoeker in zijn 
kennismaking met het kweekvlees zijn climax 
waar het gekweekte vlees genuttigd kan worden 
met op de achtergrond het productieproces van 
het vlees van stamcel tot eindproduct. 



58. 

58. plattegrond 1 :500 



59. interieur isometrie; hoofdingang via restaurant of winkel grenzend aan de vleesreactor, centraal verdiepte 

labruimte met naastgelegen werkp/ekken, dienstingang met ops/ag, koeling en sanitaire voorzieningen 



60,61. Langsdoorsneden isometrie; spoorzijde en gespiegeld de stadszijde 



portalen esthetiek 

De productie as van het gebouw wordt 
geaccentueerd door het verhoogde middenrif 
dot voortkomt uit de variatie in portalen. 
Het verhoogde middenrif fungeert daardoor als 
lichtstraat en voorziet in de extra lichttoetreding 
in het midden van het gebouw. Tevens draagt 
deze lichtstraat bij aan de herkenbaarheid 
van de industriele functie door het vrije zicht 
op het leidingwerk vrijhangend onder de 
portaalconstructie. Met de uitwendige schil van 
het gebouw bestaande uit een glazen gevel 
en een zinken roevendak blijven de portalen 
uitgesproken aanwezig aan de binnenzijde van 
het gebouw. Middels het zinken dak, de glazen 
gevels en het lijnenspel van roeven en kozijnen 
wordt de industriele invulling van het gebouw en 
zijn ritme van portalen gecommuniceerd naar 
zijn omgeving. 



62. dwarsdoorsneden; herinterpretatie van de portalen en bovenleidingen 



63. 

63. opbouw basisprincipe; betonnen vloer, stolen portalen, glazen schi/ en zinken roevendak, uitgesproken 
expressie portalen in het interieur subtie/e vertaling naar het exterieur 



64. 

64. interieur impressie; vleesreactor als focalpoint bij de hoofdingang van het gebouw 



Conclusie 
interieur impressies 

Gelet op de mogelijkheden in het tussen vindt 
het stedelijke vraagstuk aangaande deze 
noviteit op het gebied van urban farming zijn 
plek in het tussen. De transparantie van het 
gebouw in combinatie met het spel van portalen 
resulteren in een gebouw dot zich voegt naar 
de bestaande logica op en rondom het spoor 
zonder de toegankelijkheid van het gebouw in 
het tussen over het hoofd te zien. Dit type functie 
kan hierdoor ten tijde van stedelijke verdichting 
op deze wijze bijdragen aan het reportoire van 
het stedelijk weefsel in het tussen zonder dot er 
een clash ontstaat tussen stedelijk weefsel en het 
spoor. 



65. interieur impressie; perspeclief vanuit ingang winkelzijde met zicht op lab en werkplekken 



66. interieur impressie; ingang restaurant en vleesreactor gezien vanuit het restaurant 



67. 

67. interieur impressie; verdiepte labruimte met op de achtergrond het stedelijk weefsel 



68. 

68. interieur impressie; labruimte met lichtstraat voor leidingwerk en verlichting 



69. 

69. interieur impressie; ritme van portalen refererend aan het spoor en centrale positionering van vleesreactor 
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