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Microkosmos 
Architectonische strategie vooreen gefragmenteerd 
/andschap 

De context van mijn afstudeerproject is de 
Parkstad Limburg. Vanuit het oogpunt van mijn 
interesse in thema's als "de relatie van wonen 
en de plek", "de invloed van architectuur op de 
ervaring van de plek" en de "Heterotopie" is het 
ambigue en gefragmenteerde landschap van 
Parkstad Limburg een ideale case. Het feit dat de 
Parkstad, waarvan Heerlen het centrum is, zich 
reeds in het begin van 2oe eeuw ontwikkelde tot 
gefragmenteerde territoriumstad, groeiend vanuit 
verschillende kernen maakt het gebied tot een 
voorbeeld gebied voor veel steden die nu pas deze 
ontwikkeling doormaken. 

Ind it afstudeerproject wordt gekeken hoe het won en 
een actuele relatie met de context kan aangaan . 
De relatie met de plek kan zo als instrument 
warden ingezet in de identiteitsproblematiek 
van het wonen, die zichtbaar is in de tijdelijke 
oplossingen van de capsulaire suburbia. Dit kan 
concreet vorm krijgen in een ontwerp, dat tevens 
vorm en inhoud geeft aan het concept Parkstad. 
Het doe! van dit afstuderen is het onderzoeken van 
de mogelijkheid de potenties van gefragmenteerde 
territoriumsteden zoals de Parkstad uit te buiten. 
De eigenschappen van de Heterotopische ruimte 
gecombineerd met de potentie van architectuur 
maken het mogelijk dat een fysieke plek dee! 
kan uitmaken van verschillende metafysische, 
landschappelijke ervaringen van de plek in 
de perceptie van verschillende individuen. Dit 
afstudeerproject probeert deze theoretische 
conclusie in een concreet project te verwezenlijken 
om op die manier de ambigu'lteit en fragmentatie 
van de Parkstad als positief te kunnen ervaren. 

Het is van belang dat niet weer de fout wordt 
gemaakt om de echte kwal iteit van het territorium 
te ontkennen. In het geval van de Parkstad bestaat 
er het gevaar dat de Parkstad gethematiseerd 
wordt en alle aandacht gericht wordt op de 
groene zones. Het denken in fragmenten is de 
meest elementaire eigenschap, die voortkomt 

uit het ontstaansgeschiedenis van het gebied. In 
het concept Parkstad moeten fragmenten zich 
onafhankelijk van elkaar kunnen ontwikkelen in 
een divers landschap dat verbonden wordt door 
haar geschiedenis in de hoedanigheid van groene 
zones. De groene structuur zorgt voor de ervaring 
van de Parkstad als geheel en haar identiteit en 
maakt tegelijkertijd dee! uit van de fragmenten die 
er een relatie mee aangaan. Hier wordt de paradox 
Park-Stad gesublimeerd in de verschillende relaties 
die de fragmenten met de context aangaan. 

Het te ontwikkelen gebied maakt dee! uit van die 
groene structuur. Het ligt als een blinde vlek tegen 
het centrum van Heerlen. De locatie maakt dee! 
uit van het Geleenbeekdal, een van de beken waar 
tussen Heerlen is ontstaan. Het gebied, nu een 
fragiel fossiel van de dynamische geschiedenis 
van Heerlen, biedt de gemeente Heerlen de kans 
om het beekda l weer in de ervaring van de stad op 
te nemen. Het biedt de mogelijkheid de ecologie 
van de stad te verbeteren en tegelijkertijd het 
beekdal voor de toekomst te bewaren. Ook biedt 
het gebied een unieke kans om de Parkstad een 
gezicht te geven aan het transitverkeer, om de 
entree van de Parkstad te markeren en vanuit het 
stedelijk gebied een overgang te maken naar het 
Heuvelland. 

Het toegepaste stedebouwkund ige concept van 
het Precisiebombardement gaat uit van de kracht 
van architectuur en de mogelijkheid invloed 
te hebben op de ervaring van de context. Dit 
concept biedt de mogelijkheid de enorme potentie 
van de Parkstad bloat te leggen, door specifieke 
architectonische ingrepen in plaats van grate 
overkoepelende stedebouwkundige thema 's die de 
diversiteit en dubbelzinnigheid van het territorium 
elimineren. De ontwikkeling van steden in 
stedelijke territoria die steeds meer functioneren 
als netwerksteden creeert, ook in de Parkstad, 
een grotere behoefte aan Heterotopische plekken. 
In het concept van het precisiebombardement 
moeten de bouwwerken als ideogrammen en 
aanleid ingen voor anderen vormen om er hun 
eigen betekenissen aan te hechten, zodat de 
gebruiker van de stad zijn eigen netwerken, 

zijn eigen topologie van sferen, associaties en 
gewaarwordingen opbouwt. Heterotopieen kunnen 
ontstaan waar de verschillende werelden van de 
bewoners van het stedelijk veld elkaar raken . 
Daar ontstaan conflictruimtes, waar dialoog wordt 
uitgelokt, en transparante ru imtes, ruimtes die 
overduidelijk dubbelzinnig zijn. 

Een manier om invulling te geven aan zo 
een specifieke architectonische ingreep is de 
"microkosmos". Het ontwerpproces wordt in 
gang gezet door een stapeling van fragmenten, 
uitgaande van het programma van eisen. Het 
stapelen van fragmenten is slechts een strategie, 
die de basis vormt voor een dialoog tussen de 
verschillende elementen . Door juist deze dialoog 
als ontwerpproces te zien wordt het uiteindelijke 
gebouw geen gethematiseerde stapel fragmenten, 
maar een verticaal landschap. Het landschap, de 
sculptuur ontstaat vanzelf, door vorm te geven 
aan de dialoog tussen de fragmenten . Het stedelijk 
landschap loopt door in het gebouw, waardoor in 
het ambigue landschap ook in hoge dichtheid 
een persoonlijke interpretatie van het landschap 
mogelijk is. 

Behalve de diversiteit aan functioneel 
programmatische plekken van een hybride 
gebouw bevat dit gebouw ook de "vreemde" 
plekken, de conflictru imte, die het gebouw een 
soort " microkosmos" maken. Vervreemding, 
"het andere" maakt een persoonlijke relatie met 
de plek mogelijk. De microkosmos zou gezien 
kunnen warden als een architectonische strategie, 
die inspeelt op de actuele ontwikkeling van 
steden in stedelijke territoria, die functioneren 
als netwerksteden. De mogelijkheden van de 
"microkosmos" als architectonische strateg ie in een 
uitdijend stedelijk territorium zijn enorm en bevat 
in zich de oplossing voor de identiteitsproblematiek 
van wonen in hoge dichtheid. De microkosmos kan 
echter alleen haar opmaat, het hybride gebouw, 
ontstijgen door in het ontwerpproces de dialoog 
de kans te geven. Dit afstuderen heeft uiteindelijk 
niet een oneindig gedefinieerde en bevestigde 
plek, maar oneindig veel plekken opgeleverd. 
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Inleiding 

Dit Afstudeerproject heeft oorsprong in, 
enerzijds het ontdekken?v de mogelijkheden 
en het belang van archit c:tuur en anderzijds 
de bewustwording van de beperkte benutting 
hiervan in de praktijk. 

Deze bewustwording komt voort uit mijn 
oordeel over de kwaliteit van de gemiddelde 
uitbreidingswijk, die je rond bijna elke kern kan 
vinden en vrijwel overal een identieke, generieke 
plek genereert. Er wordt ruimte gebruikt, maar 
geeh<ruimte gecreeerd; ruimte in de zin van de 
mogelijkheid dater iets kan gebeuren. Paradoxaal 
is het, dat juist hier in deze wijken geprobeerd is 
een plek met een eigen identiteit te creeren. Dit 
gebeurt echter vaak geforceergien oppervlakkig. 
De werkelijke plek wordt zo ontkend. 

Vooral in een tijd waarin de verzuiling bijna in zijn 
geheel is afgebroken, en mensen voortdurend 
bezig zijn met zelfontplooiing, de ontwikkeling 
van een eigen persoonlijkheid en op zoek zijn naar 
identiteit, is het belangrij t er plekken zijn die 
ruimte bieden voor een p oonlijke interpretatie 
van de. context. In dit af . deerproject wordt er 
vooral in gegaan op dit aspect van het wonen, 
nam§!Jjk. de specifieke binding met of de unieke 
ervafing van de plek of het landschap en de 
invloeddie de woning heeft op de beleving van de 
omgeving en de vormirig van een beeld hiervan. 

"Wonen is het bewust worden van de mens van 
zijn specifieke binding tot zijn omgeving, van zijn 
a(hankelijkheid ervan, maar ook van zijn er boven 
ulfstijgen, zijn mogelijkheid om op zijn omgeving 
in · te grijpen nie(enkel in materiele zin, door ze 
te veranderen, maar door ze te interpreteren, er 
een zin aan te geven, er beschouwelijk mee om 

, te gaan." 
Mensen wonen - Geert Bekaert 

Fotografie toont de mogelijkheid van persoonlijke 
interpretatie van de pie~ door compositie 
en belichting. Deze .if()tO · van Mick Visser 
geeft Eindhoven een .... .. met:~opolitaan karakter. 
Architec.~uur heeft met zijQ:fvsieke aanwezigheid, i 
behalve > ••• licht en compositie nog meer 

1 
mog~lij~heden in het sturen van de ervaring 
van ! Cf~i! plek. Zo heeft .ook het ontwerp van dit 
penthouse een grote }invloed op de ervaring 
van Eindhoven, die heel anders zal zijn dan de 
perceptie van Eindhoven van iemand die in een 
rijtjeshuis 100 meter verderop woont. 

hitecture does not so much intrude on 
scape as it serves to explain it," 

Anchoring - Steven Holl 

.Een plek kan dus op versC:.l:!.lllende manieren 
ervaren worden. Verschillende personen 

paragraaf 1.1 
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Het bijzondere van mijn terugkeer naar Madrid is 
niet het nostalgische gevoel. Het is geen oud plaatje 

waar ik melancholisch naar terugkijk. Oude concepten 

veranderen niet en sommige plaatjes in de stad 

veranderen niet binnen een paar jaar. Maar elke keer 

begrijp je de ruimte anders. Nag steeds zie ik nieuwe 
lagen. Ongecontroleerde en anderzijds gecontroleerde 

ontwikke/ingen vinden plaats in een gelaagd model 

op verschillende schaalniveau's zorgt voor een 

dynamische ervaring. Terwijl een idee op een laag wordt 

gei'mplanteerd kan op een andere laag een ander idee 

warden verwezenlijkt. De toeterende auto's in de smalle 

straatjes vormen het beeld, terwij/ daaronder de metro 

de metropolitaanse droom verwezenlijkt. Het product 

is niet in een keer te bevatten en zal zich oak pas 

laten ontdekken na vele verschillende ervaringen in de 

ruimte. Een plek; meerdere lagen; meerdere plekken. 

Het schilderij bevat vele subjecten, projectievlakken, 

perspectieven; vele lagen. Deze worden zichtbaar 

door op de verschillende plekken in te zoomen en op 

verschillende schaalniveau's te kijken. 

Las Meninas anticipeert op de moderniteit van de 

impressionisten, door een grote mate van transparantie. 

Voor het eerst wordt de ambivalentie van het 

portretteren getoond. 

kunnen een ,\ p >T manieren 
ervar~.n. Ee~clui~L ..... p .ek!<en leveren collectieve 
ervaringeo •t: gf ij•) z~Jfs ·· geen ervaringen op; 
Meerduidige . Pl~~keh unnen door de unieke 
referentiekad.:r~ :·+7v . personen verschillende 
interpretatiesr.pegsooqlijke ervaringen opleveren. 
Een plek kan c1usior) hetzelfde moment meerdere 
plekken bevatten: De fascinatie ligt hier bij de 
constructie van (:jit•i:;(>ort 111eerduidige plekken die 
persoonlijke (:ISSQ~iati~S oproepen. De derde regel 
van de Heterotopie :Hn\ het !even geroepen door 
Michel Fouca ' deze plek. 

' ' . , 

~rontrusting .over d.e} 
e onderkennmg van ,. ~ 

oonlijke relatie met de 
tentie van architectuur j 
lgende probleem- en 

rete uitwerking kunnen 

heterotopie 

Parkstad Limburg 

fragmentatie 

ambigu'iteit 
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' Geert Bekeart, Mensen Won en, in : Omtrent Wonen (Universiteit 
Antwerpen, 1976)pp. 69 

Anchoring 
Building a site 

"Wonen is het bewust worden van de mens van 
zijn specifieke binding tot zijn omgeving, van zijn 
afhanke/ijkheid ervan, maar ook van zijn er boven 
uitstijgen, zijn mogelijkheid om op zijn omgeving 
in te grijpen niet enke/ in materie/e zin, door ze 
te veranderen, maar door ze te interpreteren, er 
een zin aan te geven, er beschouwelijk mee om 
te gaan. Het huis wordt wet eens het exclusieve 
centrum van de eigen wereld genoemd en het 
wonen zou een voortdurend ordenen van de 
wereld zijn. "1 

In "mensen wonen" beschrijft Geert Bekaert het 
fenomeen wonen. Deze definiering van Geert 
Bekaert blijft actueel, hoogstens de invulling 
ervan verandert. De context, de samenleving, en 
ook het wonen verandert en dus ook de specifieke 
binding met de omgeving, de plek, verandert 
door de jaren heen. Zo zorgde de mechanische 
revolutie, door een vergrootte mobiliteit, ervoor 
dat het gebied waar mensen dagelijks leven 
veel groter is. Afstand word minder belangrijk 
dan tijd. Je hoeft niet meer dichtbij je werk 
te wonen en je vrienden wonen niet allemaal 
binnen loopafstand. De huidige ontwikkelingen 
zoals internet lijken in eerste instantie alleen nog 
maar meer afbraak te doen aan het begrip "plek". 
Communiceren heeft steeds minder te maken 
met ontmoetingen op een concrete plek door 
het ontstaan van virtuele ontmoetingsplekken. 
De plek waar veel mensen zich dan ook steeds 
meer bevinden is een virtuele plek. Wat vaak 
vergeten wordt is het feit dat wanneer mensen 
steeds meer in deze virtuele wereld kunnen doen, 
ze toch steeds op een reele plek aanwezig zijn . 
Zo kunnen mensen steeds vaker thuis zijn en 
van hier uit werken, winkelen en bankieren. Ze 
kunnen de hele wereld over surfen vanuit de plek 
die hun huis is. In virtuele zin is het ideaal van de 
Verlichting, zelfontplooiing, voor iedereen, steeds 
meer binnen handbereik. 

Door het ontstaan van vele virtuele plekken 

verliest de architectuur een aantal concrete 
plekken, zoals bijvoorbeeld de bank. Mensen 
gaan alleen nog maar naar plekken die zij bewust 
opzoeken en die niet vervangen kunnen worden 
door virtuele plekken. Bankieren en de dagelijkse 
inkopen doe je via internet, maar je gaat wel 
sporten of naar het cafe. Het huis wordt in deze 
zin ook steeds belangrijker en niet alleen als plek 
om te slapen, eten en drinken, maar als concrete 
basis voor alle virtuele plekken. Steeds meer 
mensen hebben tijd en geld om na te denken over 
het ideale huis en dit ideale huis wordt dan ook 
vaak een hobby. Dit wordt zichtbaar in de grote 
hoeveelheid doe-het-zelf zaken en tuincentra die 
de laatste tijd zijn ontstaan. Het huis is van grote 
betekenis voor de identiteit van de bewoner. Van 
belang is het interieur, dat de bewoner helemaal 
naar zijn hand kan zetten, maar ook het gebouw 
en de ligging in de omgeving, of wel de manier 
van wonen. "Ik woon midden in de natuur", "Ik 
woon aan de rand van het park", "op 5 minuten 
lopen ligt het centrum van de stad" of "binnen 15 
minuten ben ik in Duitsland." 

Toch is er architectuur die de bedoeling heeft of 
suggereert niet aan plek gebonden te zijn. Hier 
raken we dan ook meteen de essentie van het 
verhaal. Mario Botta heeft het over "Building a 
site", als landschap, type en gebouwmethode in 
een synthese een nieuw geheel, een nieuwe plek 
vormen. De nieuwe plek wordt gevormd door een 
fusie van de plek als concrete werkelijkheid en 
de perceptie en conceptie van deze plek in de 
vorm van interventie . Het artikel, "Anchoring", 
uit het gelijknamige boek van Steven Holl is in dit 
opzicht zeer interessant. 

"Architecture is bound to situation. Unlike 
music, painting, sculpture, film and literature, 
a construction (non-mobile) is intertwined with 
the experience of a place. The site of a building 
is more than a mere ingredient in its conception. 
It is a physical and metaphysical foundation. 
Architecture and site should have an experiential 
connection, a metaphysical link, a poetic link. 
When a work of architecture successfully fuses a 

2 Steven Holl, Anchoring, in : Anchoring (Princeton Architectural Press, 
1989)pp. 9 - pp . 12 
3 Kevin Lippert, Publi sher's Foreword, in : Anchoring (Princeton 
Architectural Press, 1989)pp. 3 - pp. 4 

building and situation, a third condition emerges. 
In this third entity, denotation and connotation 
merge; expression is linked to idea which is 
joined to site. The suggestive and implicit are 
manifold aspects of an intention . '12 

Met "Anchoring" bedoelt Holl niet zo zeer de 
fysieke plaatsing van een gebouw. Anchoring 
gaat meer over de zowel conceptuele als de 
experientiele, de existentiele worteling van het 
gebouw. In het voorwoord beschrijft Kevin Lippert 
dit als volgt: "Anchoring also involves an almost 
metaphysical reversal: the site is then modified 
but the very piece of architecture conceived for 
it. "3 Een aantal voorbeelden die Steven Holl geeft 
verhelderen Anchoring als mechanisme. 

"Standing in the courtyard of the Nunnery in 
Uxmal, time is transparent, function unknown. 
The path of the sun is perfectly ordered with the 
architecture. The framed views align with the 
distant hills. Descending through the ball court, 
ascending the "House of Turtles," and looking 
again toward the great courtyard - the experience 
transcends architectural beauty. Architecture and 
site are phenomenologically linked. 
At Louis Kahn's Salk Institute, there is a time 
of day when the sun, reflecting on the ocean, 
merges with light reflecting on the rivulet of 
water in the through bisecting the central court. 
Ocean and courtyard are fused the phenomenon 
of sunlight reflecting on water. Architecture and 
nature are joined in metaphysics of place. 
Adalberto Libera's Malaparte residence in Capri 
stands as a mysterious example of order in space, 
light and time. Its simple walls merge with the 
rock and cliffs and rise from the Mediterranean 
like a strange platform offering itself to the 
sun. Without style, almost without identifiable 
elevations, it connects with the site by jumping 
over time." 

Als we dan even terugkeren uit deze bijna-droom 
ervaringen en teruggaan naar de woning in deze 
tijd dan moeten we realiseren dat de plek zeer 
belangrijk is voor de woning, maar natuurlijk 

paragraaf 2.1 
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niet altijd representeert wat wenselijk is. Het 
is onmogelijk een ideale context voor iedereen 
voor te stellen. De ideale context bestaat 
Oberhaupt niet. Het is ook niet zozeer de ideale 
context die belangrijk is voor het wonen, maar 
de mogelijkheid de context te interpreteren, er 
een persoonlijke relatie mee aan te gaan. De 
woning krijgt op deze manier een plek. Niet 
alleen een fysieke plek, maar meer een plek in 
het metafysische landschap van de ervaringen 
van de bewoner. 

Kennisnemend van de zinsneden "building a 
site" van Mario Botta en "Architecture does not 
so much intrude on a landscape as it serves 
to explain it," van Steven Holl, is het mogelijk 
om voor te stellen dat op een fysieke plek, 
meerdere metafysische plekken ge'lnitieerd 
warden door verschillende woningen. Het huis 
kan zo dienen om het landschap, de omgeving, 
het milieu (milieu zegt anders dan omgeving, 
iets over de aanwezigheid van de mens), of beter 
gezegd, de plek op een individueel wenselijke 
manier te interpreteren. De plek wordt deel van 
verschillende landschappen. 

Een voorbeeld. Een oude hofboerderij wordt 
verhuurd in 2 delen. De oude boerenwoning wordt 
bewoond door een gezin, afkomstig uit Amsterdam 
op zoek naar rust in Zuid Limburg. Vader werkt 
in Maastricht en de kinderen gaan in de oude 
dorpskern van Welten, tegenwoordig gemeente 
Heerlen, naar school. Het gezin geniet van het 
leven in het groene beekdal en fietst elk weekend 
door het Heuvelland . De grate hooizolder wordt 
bewoond door een yuppenstel afkomstig uit de 
omgeving van Heerlen. De eengezinswoning met 
het suffe leven in het forenzendorp verruilen ze 
voor een hippe loft en het bruisende stadsleven. 
Beiden werken in Heerlen en genieten hier van 
de stadscultuur met zijn musea, galeries, winkels 
en parken. Een en dezelfde plek wordt door een 
ingreep deel van twee verschillende ervaringen 
van de plek. In principe is dit niks nieuws en 
kunnen we veel leren van voorbeelden uit het 
verleden. Denk bijvoorbeeld aan de fresco's in de 

villa's van Palladio die een antiek ideaal afbeelden 
met goden en kosmische figuren om de villa met 
deze ordening te verbinden en te verheffen tot 
centrum. Een meer recenter voorbeeld, dat net 
zoals de Palladiaanse villa een interpretatie van 
de wereld die de bewoner omgeeft, probeert 
te scheppen is een voorbeeld uit de Moderne 
architectuur. Dit is natuurlijk een totaal andere 
blik op de wereld. Een sublieme Moderne blik op 
de wereld werd vereeuwigd in de foto's genomen 
boven in de daktuin van de door Le Corbusier 
ontworpen Villa Debestegui, die het beeld op 
Parijs beperkt van de hemel tot een nieuwe 
horizon, die niet meer laat zien dan de Eiffeltoren 
en de Arc de Triomphe. 

Ondanks de grate welvaart en grate mate van 
zelfontplooiing die we genieten in de Westerse 
wereld warden maar weinig van de mogelijkheden 
van Architectuur benut om dit soort interpretaties 
van de context, dit soort percepties van de context 
te genereren in de woningbouw. De gemiddelde 
woning in de uitbreidingswijken creeren een 
generieke plek, die van de uitbreidingswijk. Dit 
heeft te maken met een slecht functionerend 
laat-kapitalistisch marktmechanisme. Het wonen 
is een product geworden en is niet langer meer 
het gevolg van het wonen, zoals een boerderij 
het gevolg was van een leven als boer. Het 
marktmechanisme zou voortdurend moeten 
streven naar vooruitgang en verfijning, maar 
er vindt slechts verfijning aan de oppervlakte. 
Veel meer moet er gezocht warden naar nieuwe 
interpretaties van de plek en nieuwe relaties met 
het landschap om nieuwe plekken te creeren 
die kunnen voldoen aan de vraag om identiteit, 
die nu voldaan wordt door het type voordeur of 
gevelmateriaal. De mogelijkheden hiervoor liggen 
vaak verscholen in de plek zelf. Na jarenlange 
woningnood, het bouwen van dezelfde huizen, 
met de zelfde manier van wonen en dezelfde 
perceptie op zeer verschillende plekken in deze 
tijd van veel welvaart, is het tijd om juist het 
omgekeerde te doen en juist op een fysieke plek 
verschillende metafysische ervaringen van het 
wonen te genereren. De mogelijkheden hiervoor 

liggen besloten in de plek zelf. De potenties van 
de plek moeten alleen blootgelegd warden. 

"Architecture does not so much intrude on a 
landscape as it serves to explain it. " 

Steven Holl 
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Het verleden van Heerlen kreeg 
voor het eerst betekenis door toedoen van 
de Romeinen in West-Europa. Gelegen op 
een kruispunt van de Romeinse heerbanen 
van Xanten naar Trier en van Boulogne
sur-Mer naar Keulen, bleek het een interes
sante vestigingsplaats te zijn voor handela
ren. In korte tijd groeide de nederzetting 
uit tot een Romeinse vestiging, die de naam 
Coriovallum kreeg. De vestiging werd door 
de bouw van een Romeins badhuis een 
badplaats. Ook bleek in de omgeving een 
klei aanwezig die zich uitstekend leende 
voor het vervaardigen van aardewerk. Op 
die manier ontstonden er vele tientallen 
pottenbakkerijen. In de omgeving verrezen 
tal van villa's, waar Romeinen en autoch

tonen een boerenbedrijf voerden. Met het 
afnemen van de macht van de Romeinen 
verdween ook de belangstelling voor het 
oude Coriovallum. Toen de Romeinen zich 
definitief terugtrokken uit deze gewesten 
verviel deze nederzetting tot een sluime
rend dorpje. 

Plattegrond van het badhuis in 

tl 
Heer/en 

., 
I 

a) ingang 

ti 
b) kleedlokaal 

~ c) koudwaterbad 

tl 

CJI 
d) zweetruimte 

0 r_J e) /auwwaterbad 

f) warmwaterbad 

g) stookruimte 

tl h) wasruimte 

i) zwembassin 

Cl k)waterafvoer 

Reconstructietekening van het badhuis, gezien vanuit het 

Noorden. Vrij naar ir. F.P.J Peutz, 1941 

paragraaf 2.3 
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Behoudens deze Romeinse betekenis, met 
het Heerlense Coriovallum als bekende 
badplaats, heeft de regio tot in de late 19e 
eeuw een overwegend agrarisch karakter 
gehad, met dorpen, gehuchten, Jandgoede
ren, kastelen en woeste gronden. De rijke 

geschiedenis van de bevolking en vooral 
de adel vinden we onder meer terug in de 
kastelen Hoensbroek, Cortenbach, Oud 
Erenstein, Strijthagen en Terworm en de 
middeleeuwse abdij Rolduc. 

Kastee/ Hoensbroek, herbouwd door Mathieu Dousin 

uit Vise. De ronde hoektoren rechts slam/ nag uit de 

veertiende eeuw. 

Boerderij in Schimmert, 1709 

Door de aanwezigheid van exploiteerbare hoeveel
heden steenkool, is de winning hiervan in Kerkrade, 
Heerlen, Landgraaf, Brunssum vanaf circa 1890 
binnen de tijdspanne van enkele tientallen jaren enorm 
gegroeid. De opkomst van de mijnindustrie en aan
verwante industrie leidde, net als eerder in Midden 

Engeland en de Belgische Borinage en gelijktijdig in 
het Duitse Ruhrgebied, tot een proces van snelle indu
strialisatie. 

Staatsmijn Emma (1913) in Treebeek/ 

Hoensbroek 

Een nachtelijk blik op een modem Heer/en 

onder de wolken van de mijnen. 

In Limburg betekende de stoomtram op 

1mei1918 op de lijn Hoensbroek-Heer

/en eeen soort primeur. Dal had al/es le 

maken met het mijnwerkersvefl'Oer van 

mijnwerkers aan de staatsml}"n Emma in 

Hoensbroek. Al met al heeft het tramver

voer tot 1950 gefunctioneerd en vanaf dat 

jaar heeft de autobus het openbaar vervoer 

overgenomen. 

anchoring/ 12 



Tot in de jaren dertig van deze eeuw deed de 
mijnindustrie voortdurend een groot beroep op 
arbeidskrachten. Dit leidde tot de werving van 
arbeiders tot in alle delen van Nederland (Dren
the, Zeeland, etc.) en Europa (Italie en Polen) 
en na de Tweede Wereldoorlog ook daarbuiten 
(Marokko, Turkije ). In bet centrum van de regio 
is daardoor nog steeds 28% van de inwoners oor
spronkelijk van niet-Nederlandse afkomst. Door 
deze steenkolen"rush" groeide de "oostelijke 

mijnstreek" in een tijdsbestek van enige tientallen 
jaren van agrarisch gebied tot een sterk verstede
lijkte regio. Van een wat chic dorp met een zekere 
centrumfunctie voor de omliggende dorpen en 
een inwoneraantal van goed 6000 groeide Heer
len in korte tijd naar een veelvoud daarvan. Om 
een voorbeeld te geven: in 1910 woonden er al 
circa 12.000 mensen en in 1920 waren het 32.000. 
Zo'n stormachtige ontwikkeling stelde grote eisen 
aan het lokale bestuur. Voor al deze mensen uit 
binnen- en buitenland moesten huizen, scholen, 
winkels en een ziekenhuis gebouwd worden, wegen 
worden aangelegd etc. en dat in zeer korte tijd. 
Het is daarom niet te verwonderen dat nog maar 
weinig historische gebouwen zijn bewaard geble
ven. In de grote verandering "van dorp tot stad" 
vond men ze niet meer passen in een modern 
stadsbeeld en werden ze gesloopt. Heerlen als 
oorspronkelijke hoofdzetel van de mijnen (Staats
mijnen, Oranje Nassau mijnen) ontwikkelde zich 
hierbij tot centrumstad van de regio. Ondanks 
deze explosieve ontwikkeling, bleef de stad de ont
wikkeling de baas en is Heerlen er de eerste 50 a 
60 jaar van de 20e eeuw in geslaagd een duidelijk 
positief imago uit te stralen. 

Zoals de Eiffeltoren de blikvanger is van 

Parijs zo was de Lange Jan belangrijk voor 

de skyline van Heerlen. Deze schoorsteen 

van de Oranje-Nassau-Mijn I werd in 

1937 gebouwd. Hij was 130 meter hoogen 

4800 ton zwaar. Aan de voet had hij een 

omvang van 10 meter en aan de top was 

hij 6 meter. Hij was onontbeerlijk voor de 

afvoer van war dan ook in de kolenmijn. 

30 kilo dynamiet was nodig om de reus 21 

augustus 1976, een paar jaar na de sluiting 

van de mijnen, te laten instorten. 

pen door Johannes Kayser, was door de steerke groei van de gemeente in 

de jaren twintig al snel te klein geworden. De architect Frits Peutz kreeg de 

opdracht voor het ontwerpen van een nieuw Raadhuis, waarvan de repre

sentatieve kant aan een nieuw te vonnen plein moest komen te liggen. 

Over dit Raadhuis van Heerlen is al veel geschreven en nog steeds is de 

discussie over dit monument van de 20e-eeuwse architectuur gaande. In 

her oeuvre van Peutz vormt dit gebouw een hoogtepunt. Hij toont hier zijn 

souvereine en autonome standpunt ten opzichte van de architectuurwe

re/d die in die tijd voora/ gedomineerd werd door discussies tussen ver

schillende aanhangers van verschillende stijlen. 

De groei van Heer/en in kaart gebracht. 
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De zeer snelle beeindiging van de mijnindustrie in 
de periode 1966-1974 leidde tot een sociale en eco
nomische ontwrichting van de regio. Een deel van de 
bevolking kampt nog steeds met de gevolgen hiervan. 
Het proces "van zwart naar groen" in de periode 
1975-1990 bracht grote veranderingen teweeg. Men 

poogde de regio van een door de monocultuur van 
de mijnindustrie overheerst gebied tot een groene 
regio in een parkachtige omgeving voor moderne 
industrie en dienstverlening te veranderen. Belangrijk 
voor de werkgelegenheid in de dienstensector, en dus 
van belang voor de stad, zijn de in de jaren 70 over
geplaatste rijksinstellingen, waaronder het ABP, de 
Rijksbelastingen en enkele afdelingen van het CBS. De 
Staatsmijnen werden getransformeerd in het wereld
omvattende chemieconcern DSM, <lat zijn hoofdkan
toor in Heerlen vestigde. 

Het sluiten van de mijnen ging de stad ondanks al 
deze inspanningen echter minder goed af. Niet zozeer 
het sluiten op zich is daarvoor de oorzaak, maar het 
daarmee gepaard gaande verlies aan zeltbewustzijn en 
trots. Wie op de <lag van vandaag door Heerlen wan
delt, ziet geen spoor meer van <lat mijnverleden. Alsof 
men zich daarvoor moet schamen. Hoewel de stad en 
omgeving, door de economische hoogconjunctuur, 
duidelijk in lift zitten is er toch nog steeds sprake van 
een identiteitscrisis. Terwijl de energieke mijnstad nog 
in het geheugen van de Heerlenaren zit, is de zoge
naamde Parkstad die hiervoor in de plaats gekomen is, 
niet meer als mooie naam voor een stad zonder ziel. 

Kantorencomplex van het CBS te Heerlen, 

met op de voorgrond het schachtbok van 

de voormalige Oranje Nassau I 

Zo ziet een oude mijnberg er nu uit: 

boven: 

De nieuwbouwwijk Zeswegen, die op het 

terrijn van Oranje Nassau I gebouwd is 

onder: 

Een mijnberg herschapen a/s groengebied. 
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You live in a city 

Your door at the street is not exclusively yours 

Here you meet people ... maybe friends 

You know them partly 

Not from talking directly 

From living in the same building 

Somewhere above, under, and between thousands 

There is your door 

The door to your home base 

Like the hotel room in a distant city 

Your city is distant, too ... 

Always changing landscape 

Your house plays its own music 

On the base drum of the city 

Sometimes you let personal friends 

In your domain 

Further is exclusive 

Like a tomb with your most personal stuff 

Outside nobody knows or cares 

Out in the city you gather 

Experiences information 

Collecting souvenirs 

In the bars with friends 

You are not anonymous anymore 

Their house must be there 

It is also yours 

At home you sleep 

Processing ever changing landscapes 

Tomorrow you go out again ... 

Fragmenten 
studie ontwikkeling gefragmenteerde landschap 
van Parkstad Limburg 

paragraaf 2.4 

De schematische plattegronden van de on
twikkeling van Heer/en gemaakt door Wim 

van den Bergh zijn gebruikt als basis voor een 
verkenning van het ontstaan van het gefrag

menteerde landschap van de Parkstad en met 
name Heer/en. 
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Voor de koms en in 57 v. Chr. 
leefde in Zuid--Li maanse stam de 
Eburonen. Z . e' opbrengst van hun · 
kleine v~es~9p ewassen die ze op de 
vruchtbare 'lossgr nden teeld.en Temidden van 
de zee vanwouden en;woeste gronden lagen 

· ·een klein aantal eilanden van bewon!ng; pe 
akkers lagen meestal op de plateaq~ · md 
~n daar geen last had van o~.er 
oeilijk te bewerken hellingen. 
ch ook hier de mensen op de vr 
gende gronden tussen de twee 
umerbeek en de Geleenbeek. 

morfologie 
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B Boulogne sur Mer 

K Keulen 

T Trier 

x Xanten 

RT Romeinse thermen 

M Markt 
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Maastricht 

Aken 

Sittard 

Keulen 

Pancratiuskerk 

Handelsmarkt 

Veemarkt 

Raadhuis 

Gerechtsgebouw Schelmentoren 
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J.Stuyt J.Cuypers 1912 

M 

M Maastricht 

A Aken 

PK Pancratiuskerk 

H Handelsmarkt tramstation postkantoor 

V Veemarkt 

S Stationsplein 

PB Politie Brandweer 

R Raadhuis 

HS Hoofdgebouw Staatsmijnen 

K Kantongerecht 

Z Ziekenhuis 

0 Openbare gebouwen 
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'Klijnens stedebouwkundig werk vormen steeds het 
uitgangspunt van een strategie die een lange adem 
verondersteldt. Het optimale resultaat onstaat pas als 
langdurig op de oorspronkelijk uitgezette lijnen wordt 
voortgeborduurd. Wanneer een stad in de loop van 
soms vele decennia langzaam verder werkt aan de 
uitvoering van de plannen - die daarbij, binnen van 
tevoren vastgestelde uitgangspunten bijgesteld warden 
- bouwen zij langzaam maar zeker een onvervangbaar 
kapitaal. Oat /igt besloten in het vrij houden van 
groene zones, de enscenering van het stadsbeeld, het 
ontstaan van unieke en ook in financiele zin waardevolle 
ensembles, het langzame oogsten van de logistieke en 
grondpolitieke potenties van een dynamische visie op 
de lange termijn.' 

De enscenering van de moderne wereld: de stedebouw 
van Jos Klijnen, Rein Geurtsen, Cor Wagenaar 

e • uyt w . voorstander van 
veel, gr9en in de stad, Ir} tegenstelling tot Stuyt 
ging Klijnen echter uit van rde compacte stad. 
Klijnen trof een versnipperd Heerlen aan; een , 
stad met een onsamenhangend stadsbeeld 
en geen duidelijk centrum. De verschillende 
wijken, "kolonies", lagen als losse enclaves in het 
landschap en waren slecht op elkaar aangesloten. 
Klijnen koos voor het langzaam aan elkaar laten 
groeien van de verspreide bebouwing. De kracht 
van het "Plan Klijnen" lag in het denken in 
fragmenten en in het benadrukken en versterken 
van een aantal natuurlijke eigenschappen van 
Heerlen. De twee riviertjes waartussen Heerlen 
zijn oorsprong vindt werden door Klijnen sterk 
opgewaardeerd . De gave beekdalen zouden de 
gemeente een eigen karakter kunnen geven. 
Heerlen groeide in die tijd uit tot een stad die 
een gebied diende waarin een kwart miljoen 

'leefden. Het oritwJ!s!selde de daarbij 
ocial . . . elijke en culturele 

. . . . eri'ige ..... #!JW jaren dertig was 
de ui .. e1\leranden . ¢ gang. In deze 
periode werden in samen., .... g met Klijnen een 
aantal Moderne gebouwen gerealiseerd, zoals het 
Glaspaleis, de Royal bioscoop, het Raadhuis en het 
Hema warenhuis, die Heerlen een Metropolitaans 
aanblik gaven. 

J.Klijnen 

M 
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A 

PK 
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1933 

Maastricht 

Aken 

Pancratiuskerk 

Stationsplein 

Emmaplein Tramstation 

Wilhelminaplein 

Overwegplein 

Theaterplein 

Marktplein 

Raadhuisplein 

Hoofdgebouw Staatsmijnen 

Kantongerecht 

Postkantoor 

Bibliotheek 

Politie Brandweer 

Ziekenhuis 
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G.Holt 1953 

A 

M Maastricht 

A Aken 

PK Pancratiuskerk 

s Stationsplein 

E Emmaplein 

M Marktplein 

R Raadhuis 

p Postkantoor 

B Bibliotheek 

PB Politie Brandweer 

HS Hoofdgebouw Staatsmijnen 

K Kantongerecht 

z Ziekenhuis 
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De nieuwe snelweg vormt een < ls~iharde barriere 
en er ontstaat een soort "binn~h" en "buiten". 
Door een gebrek aan ruimtelijke continu"iteit 
worden deze karakteristieken niet ervaren als 
positieve tegenhangers. 

1955 
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1977 

Amsterdam 

Maastricht 

Aken 

Pancratiuskerk 
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Marktplein 

Raadhuisplein 

Postkantoor 

Bibliotheek 

Politie Brandweer 

Hoofdgebouw Staatsmijnen 

Kantongerecht 

Schouwburgplein · 
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In deze periodz~ .. hebben wijzigingen in de 
stadsplattegrond · vooral te maken met 
bereikbaarheid en toegankelijkheid. Er ontstaat 
een soort binnen en buiten ring die het nu 
autgyrije centrum ontsluiteo : Tegelijkertijd is 
bereikbaarheid de oorzaak vah het ontstaan van 
openbare gebieden in perifgre gebieden, in de 
vorm van winkelboulevards.lh westelijke richting 
wordt het stedelijk landschag;~!:Jitgebreid door hier 
de aanzet te maken voor techriologie en 2Q,~e,rwijs 
in de periferie . Zo wordt het dorpse ge~i~d <ten 
westenvan de stadssnelweg deel van de 'stad en 
de oude Romeinse route via de Valkenburgse weg 
belangrijker in de ervaring van de stad 

1977 

M 

SI' ; -·"hi-~--_.,.......__ __ ........ , ................. .;.. ................ ~. 
i M; 

- --...... -----t--'.----i·····r-'. PK""". -4---J.--11 

nu 

A 

cultuurlandschap _internationa le snelweg_perif eer onderwijs en technologie park_ stadsu itbreidingen _villa suburbana _ dorpstypologie_ ho~yen _beekdaljar '70 kolossen_stadssnelweg_straatdorpsstructuur _historische kern 
/v 

L 
-+-; 

- ··- ),~' - ;~L..--
,.__..~! ~~~,~ , .. ./::<-

A Amsterdam 

M Maastricht 

A Aken 

PK Pancratiuskerk 

s Stationsplein 

M Marktplein 

R Raadhuisplein 

p Postkantoor 

B Brandweer 

p Brandweer 

A j 
K Kantongerecht 

SP Schouwburgplein 
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Hoeves in de groenstructuur van 
de Geleenbeek. 

Metafysische ervaring van de groei 
van Heer/en en de overgang van 
landschap en stadslandschap. 

Perifere stadsbebouwing 

Zichtbare fragmenten van Stuyt en 
Klijnen in een tijd dat Heer/en een 
stad werd. 

Grote doorbraak van Holt in de 
vorm van een Promenade van 
oude centrum richting westen, 
Stadsschouwburg en winkelcen
trum 't Loon. 

Jaren '70 kolossen fangs de stads
snelweg. 

Parkstad Limburg is de +~ i~Gwe .naam van het fragmentstad 
stedelijk territorium waarvan Heerlen het centrum 
is. Voorheen werd dit gebied de Oostelijke 
mijnstreek genoemd. Heerlen wil niet meer 
ge"identificeerd worden met de mijnen, omdat het 
de teleurstelling en de ontstane problemen van de 
sluitingnooit te boven is gekomen. Er is echter nog 
een;Jgroot verschil tussen de concrete context van 
he Ian, het residu de Oostelij mijnstreek en 

• d stracte context van de·Pa ad als concept, 
ensbeeld. De Oostelijk jnstreek wordt 

nmerkt door een enorm verscheidenheid 3 
enf fragmentatie onstaan door het overmatig snel 
groeien van verschillende dqnpskernen tot een 
stedelijk territorium. De verscheidenheid lijdt niet 
tot een interessant gevarieerd landschap, maar 
eerder tot een onduidelijke grijs territorium. Er 

, zijn pogingen gedaan om di.t i;;Jroebele beeld om 
1 

I te zetten in een duidelijk beeicfvan Heerlen. Maar 
J jl.J.ist.deze pogingen ontwortelden de stad. Heerlen ,~ 
ii is doo e eeuwen heen onderhevig geweest aan 'i 

hevige· randeringen, di~'{~m<pe ene op de andere 
dag een wereld van versc~il verootzaakten. Het 
ontkennen van de zeer woelige geschiedenis van 
de stad leidde tot een nog grotere onduidelijkheid. 
Bij de stedebouwkundige 'planning werd er niet in 
fragmenten en dynamische processen gedacht 
zoals Klijnen beschrijft. De stad moet immers 
gezien worden als een dynamisch subject, dat 
van• oneindig veel factoren afhankelijk is. Het is 
dus belangrijk dat niet , ~en l , plan in duigen 

door het veranderen va en factor. Door 
.~en .in fragmenten, kun ...... n de delen van 

de ad afzonderlijk inspelen op veranderingen 
zonder dat meteen alles mog~;: veranderen. De 
ideeen van de stad als dynariiiJ~ch subject liggen 
aan de basis van het concept van de Parkstad . . ,.! 
Fragmenten kunnen naast elkaar functioneren I 

, door de aanwezigheid van .. ~.en richtinggevende 
groenstructuur. Naast deze;j!gemeenschappelijke 

i identiteit, kunnen deze getJieden zo hun eigefl 
-~I ide~.~.i!~,l~ < ?ntwikkelen .. of ·n~en~iveren _binnen· 

een <gevaneerd stedehJk rntonum. Ju1st het 
ambigue karakter van d §~telijkf.'! · Mijnstreek 
is een interessante voedingsbodem voor zeer 

~ vers~heidene, interessante en paradoxale 
plekken. 

parkstad 
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Parkstad 
conceptvorming 

Tijdens het schrijven van deze tekst werd ik door 
een collega, en tevens een van de auteurs, attent 
gemaakt op het verschijnen van het boek "3 over 
30, ontwerpen aan Venlo, Roermond en Parkstad 
Limburg." De tekst betreffende Parkstad Limburg, 
geschreven door een werkgroep bestaande uit 
Bernd Borghoff, Anne Klasen, Heinz Hallman, Niek 
Bisscheroux en Dag Irle, geeft een ruimtelijke 
invulling aan de naam Parkstad Limburg. In deze 
uitgave van de Provincie Limburg ontwerpen 
de auteurs een aantal strategieen voor de 
Parkstad. Als aanvulling presenteren zij een 
aantal ruimtelijke structuurelementen die de 
identiteit van de Parkstad verder ondersteunen. 
In grote /ijnen komt het geschetste beeld overeen 
met mijn bee/d van de Parkstad en de gedane 
voorstellen vormen ook een groot dee/ van mijn 
visie. Het eerste dee/ van de tekst is dan ook voor 
een belangrijk dee/ gebaseerd op informatie uit 
de publicatie "3 over 30, ontwerpen aan Venlo, 
Roermond en Parkstad Limburg." Het tweede 
dee/ haakt in op de visie van de werkgroep en 
behandelt een persoonlijke verscherping van het 
concept Parkstad. 

Parkstad Limburg is een groep landelijke en meer 
stedelijke gemeentes, die samen een stedelijk 
territorium vormen dat goed is voor 220.000 
inwoners. Het gebied, dat vroeger Oostelijke 
Mijnstreek genoemd werd, is daarmee een van 
de dichtstbevolkte gebieden van Nederland, 
maar ondanks dat buitengewoon groen door haar 
heuvelachtige morfologie. De meer stedelijke 
gemeentes zijn die gemeentes waar in de 
vorige eeuw kolenwinning heeft plaatsgevonden 
waardoor er een enorme stedelijke ontwikkeling 
van het ene op het andere moment plaatsvond. 
De mijnbouw zette een ontwikkeling van 
infrastructuur en bebouwing in gang, waarmee 
het 'lieflijke' (Mies von der Rohe, Aken) landschap 
random Heerlen, het economische centrum van 
het gebied, abrupt veranderde in een industrieel 
landschap. 

De sluiting van diezelfde mijnen was de volgende 
rigoureuze verandering, die de omgeving moest 
verwerken. Het gehele gebied raakt binnen 
enkele jaren sociaal en economisch in verval, 
maar door grate overheidsinvesteringen wordt 
het gehele territorium weer snel veranderd in 
een gebied 'met een gunstig investeringsklimaat'. 
Omdat het de teleurstelling van het sluiten van 
de mijnen en de daarmee gemoeide problemen 
nooit echt mentaal te boven is gekomen, wil de 
regio niet meer ge'identificeerd warden met de 
mijnen. Met de nieuwe naam Parkstad Limburg 
verlaat dit gebied het oude imago van de zware 
mijnindustrie, voor een nieuw beeld van een 
'groene' stad. Met het nieuwe imago komt echter 
de vraag naar de precieze invulling van dit 
concept. Er is immers nog een grate discrepantie 
tussen de concrete context en het wensbeeld van 
de veelbelovende Parkstad. Hoewel de naam een 
belangrijke rol kan hebben in de imagovorming, 
is het belangrijker hoe invulling wordt gegeven 
aan het concept Parkstad. 

Het idee van de Parkstad speelt in op het gebrek 
aan identiteit en eigenwaarde van de bevolking 
in Heerlen en omgeving, sinds de sluiting van 
de mijnen. De energieke en weinig bedachtzame 
aanpak uit het verleden heeft zijn sporen 
achtergelaten in het huidige planningsproces. 
De mate waarin het hele territorium is veranderd 
sinds de sluiting van de mijnen en nog steeds 
verandert, getuigt echter van een ongekende 
energie. De huidige mondiale gunstige 
economische ontwikkeling leidt ook in de 
Parkstad tot een economische en sociaal-culturele 
opleving. Omdat ontwikkelingen op dit moment 
minder snel hoeven te gaan is het interessant om 
te kijken of beslissingen meer samenhangend en 
structureel gemaakt kunnen warden. 

Voor een voortzetting van de energieke, maar 
meer duurzame ontwikkeling biedt het concept 
van de Parkstad enkele aanknopingspunten, 
waarbij echter steeds gevraagd moet warden 
welk doel de gewenste toestand is. Ten eerste 
brengt de term Parkstad de verschillende 

gemeenten en hun politieke achterban onder een 
dak met een schaalgrootte, die belangrijk is voor 
het verwerven van nieuwe investeringen en dus 
voor de economische groei. In dit opzicht, het 
politiek en economisch vlak, is de verandering 
van afzonderlijke gemeenten naar Parkstad al 
redelijk ver gevorderd. Ten tweede zegt de term 
Parkstad iets over het 'man made' karakter van 
het gehele territorium. De term 'park' zegt in dit 
opzicht iets over het groen en de term 'stad' iets 
over de bebouwde omgeving. Wat de term 'park' 
precies inhoudt zal later verder op in gegaan 
warden. Tenslotte verwijst de term 'stad' niet naar 
de reeds bekende stad Heerlen, maar verzameld 
het hele territorium in een stad. Parkstad verwijst 
naar het gehele territorium en verlaat hiermee 
de tegenstelling stad - land. Deze wijziging zal 
voor een deel plaats vinden in de gedachten van 
de mens, maar om tot deze perceptie te komen 
zal er in de materiele wereld ook zichtbaar iets 
moeten veranderen. 

De vraag is ook of het wenselijk is om de 
Parkstad, zoals de naam doet vermoeden, een 
stad te laten zijn met hierin verschillende parken. 
De mensen in de regio zijn niet opgegroeid in 
de Parkstad, maar in Heerlen, Brunssum of 
Hoensbroek. De geschiedenis van de mensen en 
ook van de stad ligt in de dorpskernen en niet 
in een gemeenschappelijke stad. Het was puur 
de enorme groei door de mijnbouw die ervoor 
zorgde dat de verschillende kernen vergroeiden 
tot een stedelijk weefsel. Omdat het vanuit 
economisch oogpunt beter is en omdat de naam 
ook tot de verbeelding spreekt is het interessant 
om te bekijken hoe de verschillende kernen 
een rol kunnen spelen in het geheel van de 
Parkstad. De Parkstad zou in dit scenario kunnen 
functioneren als netwerkstad. De parken zouden 
hierin kunnen functioneren als zowel fysieke 
als psychologische luwten tussen de kernen, 
die onderling zeer verschillen van structuur en 
oorsprong. De parken kunnen zowel scheidend 
als bindend werken. De parken kunnen zo de 
gemeenschappelijke nieuwe identiteit vormen 
van de Parkstad, die de identiteit van de oude 

paragraaf 2.5 

Bebouwing van de Parkstad 

Limburg in 1900, 1965 en 2000 
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Oostelijke Mijnstreek vervangt. 

Elke dorpskern ligt op een voor haar 
kenmerkende manier in het landschap. Als de 
ontwikkeling van bebouwing op een gegeven 
moment heeft plaatsgevonden op basis van puur 
functionele motieven zonder enige relatie met 
de geomorfologie, de natuur en de kwaliteiten 
van het omringende landschap, zoals dat in 
de Oostelijke Mijnstreek veel gebeurd is, dan 
ontstaat er een stedebouwkundige vorm, zonder 
binding met de omliggende groene ruimte. Het 
huidige kaartbeeld van de Parkstad Limburg 
vertoont op veel plaatsen een beeld, waarin 
bebouwing en landschap nog niet op elkaar zijn 
afgestemd. Vooral de grensvlakken van beiden 
zijn daarvoor belangrijk. Slechts incidenteel 
kunnen wij randen van de bebouwing en van de 
groene ruimte waarnemen, waarbij de randen 
van beiden in samenhang met elkaar ontwikkeld 
zijn. Echter in de meeste gevallen is er sprake 
van een autistische relatie tussen bebouwing 
en landschap. De groenstroken binnen het 
territorium van de Parkstad zijn voor een 
groat deel restvlakken van het oorspronkelijke 
landschap, die hun landschappelijke kwaliteit 
verloren hebben en nog niet de kwaliteit van 
'park' hebben. 

De werkgroep ziet in de aanleg van een unieke 
groenstructuur een van de wezenlijkste kansen 
van de Parkstad. De overgebleven groene 
stroken tussen de bebouwde gebieden kunnen 
zo beschermd warden tegen geleidelijke invulling 
door bebouwing. Als we de prognoses voor de 
komende jaren bekijken, dan zien we dat een 
geleidelijk teruglopend inwonertal en slechts een 
geringe stijging van de behoefte naar nieuwe 
industriegebieden warden voorspeld. Voor ons 
ligt dan ook de historische kans deze gebieden 
onbebouwd te laten. Zo kan een 'groen netwerk' 
ontstaan, dat ervoor zorgt dat in de Parkstad 
buitengewoon veel mensen zowel aan de rand 
van de bebouwing als aan de rand van het groen 
kunnen wonen. Dit leidt tot een tweeledige luxe, 
die van de stad en die van het groen. Mensen 

hebben in de onmiddellijke nabijheid van hun 
woning toegang tot zowel groenvoorzieningen 
als alle centrale verzorgingscentra. Deze aanpak 
sluit natuurlijk niet uit dat op diverse locaties 
afrondingen van industriegebieden en woonwijken 
mogelijk zijn. Tot op zekere hoogte kunnen deze 
afrondingen juist het karakter van de open ruimte 
verder accentueren. 

De stedebouwkundige strategie van de werkgroep 
richt zich in deze grensgebieden op de ontwikkeling 
van een heldere bebouwingsrand en tegelijkertijd 
waar mogelijk, het realiseren van nauwe relaties 
tussen de woningen en de groengebieden. 
Daarbij is een hoge dichtheid vereist, om in de 
toekomst voldoende groengebieden te behouden. 
De beekdalen bieden de natuurlijke dooradering 
van de Parkstad Limburg. Hier ligt een belangrijke 
opgave voor de verdere ontwikkeling van de 
ruimtelijke identiteit van de Parkstad. 

De visie van de werkgroep richt zich vooral op 
het in stand houden van een positieve bijwerking 
van de groei van de Parkstad als losse kernen, 
namelijk de groene zones tussen de kernen. Deze 
is natuurlijk van groat belang, enerzijds voor de 
leefbaarheid, stadsecologie en anderzijds voor het 
bindende karakter. Toch moet er meer aandacht 
uitgaan naar de echte Parkstad, de inhoud van 
de stad, de groei vanuit afzonderlijke kernen 
en de kwaliteiten van het enorm veelzijdige, 
gefragmenteerde landschap. 

Het territorium van de Parkstad wordt gekenmerkt 
door grate gebiedsverschillen. Oat zie je 
bijvoorbeeld op het niveau van de ondergrond, 
waar zowel de bekende lossgronden, maar ook 
zandgronden, zoals de Brunssummerheide te 
vinden zijn. Naast zacht glooiende Limburgse 
heuvels vindt men ook sterk geaccidenteerde 
heuvelruggen en relatief vlakke plateaus. Ook 
de structuren van de wegen en bebouwing 
zijn heel divers. Ze volgen de geomorfologie, 
maar hebben ook een geheel eigen logica. Zo 
contrasteert het Romeins raster van de Heerlense 
binnenstad tussen de twee beekdalen sterk met 

het stervormige patroon van Kerkrade boven op 
een plateau en de lintstructuur van Schaesberg 
en Nieuwenhagen op een langgerekte heuvelrug. 
Sociale en culturele invloeden van oudsher 
of meer recent, veroorzaken ook op dit vlak 
een grate verscheidenheid. Door het gebied 
loopt de taalgrens tussen de Maaslandse en 
Rijnlandse dialecten. Door de mijnbouw werden 
veel Zuid- en Oost-Europeanen naar de streek 
getrokken, gevolgd door Turkse en Marokkaanse 
gastarbeiders. En ook de mijnwerkers creeerden 
hun eigen taal en cultuur. 

Al deze verschillen in cultuur vinden ook hun 
neerslag in gebouwen en occupatiepatronen. Het 
gebied wordtgekenmerktdooreen grate ruimtelijke 
verscheidenheid. De Parkstad verzamelt als een 
lappendeken verschillen onder een noemer. We 
kunnen deze lappendeken beschouwen als een 
veelheid aan potenties, waarmee deelgebieden 
in staat zijn hun eigen identiteit te ontwikkelen. 
Deze lappendeken kan dan functioneren als 
een netwerkstad of fragmentstad, waarin 
de verschillende deelgebieden en/of kernen 
verschillende identiteiten ontplooien. Waar nu alle 
verscheidenheid en het ontbreken van samenhang 
lijkt te leiden naar een grijze mengkleur, zonder 
kwaliteiten, moet in het concept van de Parkstad 
juist dit ambigue karakter uitgebuit worden. 
Door het ambigue karakter van Heerlen is een 
veelheid aan belevingen van het territorium 
mogelijk. Hierdoor is het verleden voortdurend 
met het heden verbonden. Zo is het agrarische 
karakter van de regio tot de laat 19e eeuw, nu 
een culturele laag in de stad, die niet alleen 
voor identiteit zorgt, maar ook economische 
aantrekkingskracht heeft. De vergeten mijnbouw 
en hierdoor ontstane industrie heeft na de 
opheffing zoveel ontgonnen grand opgeleverd, 
dat hier nieuwe groene gebieden ontstaan zijn 
die naast hun ecologische waarde een culturele 
waarde hebben als overblijfselen van een tijd van 
enorme economische groei. Het grate voordeel 
van een ambigue situatie is de mogelijkheid 
om op elke plek heel veel mogelijkheden te 
hebben. 

Kernen en wegen, Parkstad gezien als 

netwerkstad 
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Door de nadruk te leggen op juist het 
gefragmenteerde landschap en het uitbuiten van 
deze voedingsbodem wordt er een duurzamer 
concept gemaakt, dat oak blijft functioneren als 
de Parkstad weer gaat groeien. Het is van belang 
dat niet weer de fout wordt gemaakt om de echte 
kwaliteit van het territorium te ontkennen door 
alle aandacht te richten op de groene zones die 
je cadeau krijgt. Het denken in fragmenten is 
het meest elementaire, omdat het voortkomt 
uit het ontstaan van de Parkstad en omdat het 
de stad op een manier kan vormgeven die een 
relatie heeft met de ontstaansgeschiedenis. Op 
deze manier krijgt het gebied met het concept 
van de Parkstad een concept dat gerelateerd is 
aan haar ontstaansgeschiedenis. Bovendien is de 
gefragmenteerde stad is een dynamische stad, die 
makkelijker met verandering kan omgaan omdat 
ze niet stopt met functioneren als een deel van 
de activiteiten wegvalt. De fragmenten kunnen 
oak las van elkaar functioneren. Dit concept 
zorgt oak voor een beter vestigingsklimaat voor 
zowel bedrijvigheid als bewoners, omdat er meer 
mogelijk is en omdat deze zich kunnen vestigen 
in fragmenten met een identiteit waarmee zei 
zich kunnen identificeren. Pas als de kwaliteiten 
van de fragmentatie en de uiterst genuanceerde 
multiculturaliteit erkend warden kan de Parkstad 
oak las van de groenstructuur en morfologie zich 
onderscheiden van andere steden. 

Kortom, de ideeen van de dynamische stad liggen 
aan de basis van het concept van de Parkstad. 
Het concept gaat uit van de kwaliteiten van het 
gefragmenteerde landschap ontstaan uit de groei 
van verschillende kernen. Fragmenten moeten 
zich onafhankelijk kunnen ontwikkelen binnen 
een gevarieerd landschap dat verbonden wordt 
door haar geschiedenis in de hoedanigheid van 
de groene zones tussen de fragmenten, die als 
beeldbepalende elementen het imago van de 
Parkstad behelzen. De groene structuur zorgt 
voor de ervaring van de Parkstad als geheel en 
maakt tegelijkertijd deel uit van de fragmenten 
die er een relatie mee aangaan. De paradox in de 
naam wordt op deze plekken gesublimeerd. 

Bestaande situatie van woongebieden en groen. 

Door werkgroep voorgestane ruimtelijke 

ontwikkeling voor bebowuing en groen 
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In het concept van de Parkstad functioneert het groen als 
een bindmiddel met positief imago tussen de verschillende 
fragmenten. 

Dit gebied kan een grotere rol spelen. Want niet alleen blijft 
de oude beekdalstructuur zichtbaar en groen. Ook krijgt 
Heerlen een stadspark dicht bij het centrum en zorgt het park 
langs de (snel-)wegen naar het achterland voor een groene 
exposure. 

Het park is een landschapspark, waarbij stedelijke cultuur 
wordt ge'implanteerd in het typisch beekdal landschap. Houten 
boardwalks brengen de stedeling dichter bij de natuur. Het 
moeras, de beek, de weiden, een boomgaard warden deel 
van de stad . 

Ontwikkeling Geleenbeekdal 
analytisch ontwerp tussencol/oquium 

Sned~ · ,,, ... 
Door · als re '~·. een ~'i: sneCl.e ·over; de stad 
te maken/ . wordt d~ barriere' vari'.y. de .snelweg 
doorbroken en · worden de f ragmenten in het 
stedelij k territorium blootgelegd, waardoor ook 
de stad als geheel duidelijker word . 

i ;,a .~pa 
Er ontstaat een metafysi!;i~he ,yerb i(1ding 
p!nnE:!D en buite~ . en het oude beekdal g9at w.~er; 
een ro l spelen Jn de;',ervC!ring yan de stad. Door ·' 
~en ,~~ev ig begin te" formuleren kan ~~t g1~ge > 
beekdal, dat inmidd.els omsloten is door de stad, · 

stadspark gaan fUnctroneren. 

wfiti\IY~!au 
OmL het.:.. stadspark '· gO~d ... 
is het belarigrijkJ9at.pet genoeg body heeft en 
dat de beekdalrol.Jte doorlopehd wordt. ·· Qit k9n 
gebeuren ddJl.V. k~en §OOrt Wildyiaduct, waardOor 
het groen doorloopt d\ler de snelweg ! 

paragraaf 2.6 

snede 

stadspark 

wildviaduct 
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De snede als concept wordt gematerialiseerd door een groen 

artificieel landschap . Zo wordt dit landschap op zich, een 

groen fragment dat net zoals de bestaande groenstructuren 

in de Parkstad een gemeenschappelijke identiteit creeert . 

Dit artificiele landschap is een aparte ontwerpproject dat 

inspeelt op de paradox tussen stad en landschap, kunstmatig 
en natuurlijk. Ieder fragment in de snede gaat op zijn eigen 

manier een relatie aan met dit landschap, waardoor de 

snijvlakken interessant warden. Het landschap is informeel 

van karakter; er is geen duidelijke routing; het is de sequentie 

van unieke plekken die een soort informele, persoonlijke en 

ongedwongen route bepaalt. De patio in het centrum ligt als 

een bijna onbereikbare verassing, verscholen in het hart en 

is de entree naar het beekdal. De leegte van de patio stolt 
de dynamische paradox tussen de megafragmenten stad en 

landschap. Het is belangrijk dat de snede de bezoeker vanuit 

alle aansluitende delen van de stad via de patio richting 

het park begeleidt. Reeds in de workshop moet hier grate 

aandacht naar uitgaan om de afzonderlijke fragmenten geen 

barriere te laten warden. 

Het "plekkenplan", het programma van eisen van de 

stedebouwkundige ruimte, kan gezien warden als de 

ruggengraat van het plan. Dit plan bestaat uit eisen met 

betrekking tot de plekken, die door de deelnemers zelf 

ge·interpreteerd kunnen warden. 

Het "fsi-plan" omvat eisen met betrekking tot de kwalitatieve 

en kwantitatieve invulling van de te ontwikkelen gebieden. 

Een "input-plan" is in principe niet meer dan een input voor 

de workshop. Een model dat als uitgangspunt kan dienen, 

om een opening te forceren voor het ontwerpproces. Er is 

hier dus geen sprake van eisen, maar van een voorbeeld. 

Je kan het zien als een kneedbaar model, dat licht gewijzigd 

kan warden. Het kan echter ook een heftige reactie opleveren 

die een hele andere kant op gaat. Het voordeel van werken 

met een input is de mogelijkheid van calculaties, zodat bij 

wijzigingen meteen gezien kan warden wat dit voor de 

exploitatie betekent. Het is dus ook een rekenmodel. Dit 

model dient vooral tot de verbeelding te spreken en de 

creativiteit niet te veel in te binden. 

Deelnemers: 

In principe alle partijen die belang hebben in het project, 

zoals b.v.: 

-supervisor 

-de gemeente 

-grondeigenaren 

-investeerders 

-ontwikkelingscombinaties (ontwikkelaar + architect) 

-architecten 

-landschapsarchitecten 

-milieubeweging 

Fragmenten 
De snede legt de fragmenten +in het stedelijk 
territorium van Heerlen bloot. Deze fragmenten 
kunnen ge'intensiveerd worden en er kunnen 
ook nieuwe fragmenten ontstaan. Omdat de 
snede nieuwe verbanden legt werkt deze ook als 
katalysator. 

Workshop 
Om de kracht van het werken met fragmenten 
het.beste tot zijn recht te laten komen wordt er 
gewerkt met workshops. Er wordt niet een "af" 
stedebouwkundig ontwerp gepresenteerd, maar 
slechts een spel met spelregels. In intensieve 
workshpps brainstormen de deelnemers over 
de mogelijk-heden voor +het ... te ontwikkelen 
gepied: . Omdat op deze manier de betrokken 
partijen reeds vroeg in het proces, dus voor 
het definitief stedebouwkundig ontwerp, mogen 
deelnemen aan het ontwerpproces, kunnen de 
afzonderlijk fragmenten zich beter ontwikkelen 
tot identiteitsvolle en rendabele plekken, die ook 
afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren. 
Kruisbestuiving zorgt voor creatievere en meer 
innovatieve oplossingen. De spelregels zijn 
verdeeld in verschillende lagen en bestaan uit: 
een plekkenplan, eeh fsi-plan;en een input-plan. 

fragmenten 

workshop 
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schoolplein 
aansluiting op sequentie pleinen 
monumentale school bepaald sfeer 
entreefunctie parkgebied 
verb I ijfsfu nctie 
karakter schoolplein met sport en spel 

vijvertuin 
behoud oude vijvertuin 

oude bomen 
behoud van grote oude bomen 

zornneweide 
in het gras liggen boven de<snelweg 

balkon 
balkon van de stad 
uitzicht op beekdal 
grens stad landschap 
horeca 
ontsluiting patio/park/parkeren 

~1:alazzo 
autonoom snelweg gebouw 
palazzo in beekdal 
suburbane villa 
hybride woongebouw 
markering van entree stadspark 
monumentaal modern introvert en science fiction 
via patio relatie met stad en<landschap 
tuin in palazzo 

p,atio 
patio van palazzo 
patio van de stad 
entree van park 
intermezzo beekdalroute 
leegte, rust en oneindigheid patio als kwaliteit 
horeca en mogelijkheden activiteiten 

met beek en moeras 

villae rusticae 
suburbaan villa landschap, 
groen parkdek boven parkeergarage 

holle weg 
informele route door landschap richting periferie 
karakteristiek holle weg 
dichtbij natuur 

plekken-plan 
programma van eisen fragmenten 
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f.s.i.: 1.0 
opp gebied . : 6768 m2 
program ma: wonen 
typolog ie: stadswoning met tuin in woning 
max. bouwhoogte : 12 m 

f.s.i.: 0.5 
opp. gebied: 9980 m2 
programma : uitbreiding ABP, kantoren en 
aanvullend prog. 
typologie: luxe (tuin-)kantoor voor exposure 
max. bouwhoogte: 50m 

f.s.i.: 0 .0 
opp. gebied: 3250 m2 

f.s.i.:. 6.0 
opp. igebied: 8982 m2 
program ma: wonen, tijdelijk wonenj hotel, 
buurtwinkels, buurtvoorzieningen, horeca, 
parkeren 
typologie: menging van typologien in Palazzo 
max. bouwhoogte: 100m 

f.s.i.: 2.5 
opp. gebied: 6670 m2 
programma: kantoren, studios, wonen, 
woonwerk -
typologie: bedrijfsvilla, woonwerkvilla 
max. bouwhoogte: 15 

f.s.i.: 0.5 
opp. gebied: 6555 m2 
program ma: wonen, woonwerk 
typologie: introvert groen wonen 
max. bouwhoogte: 4m 

fsi-plan 
floor space index 

kwalitatief en kwantitatief 
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Ko= exploitatiekosten contant gemaakt per 01-03-2002 

-1 / 2opbrengst 27,9 - 1/ 2opbrengst 27, 9 

Ko=~ 
(1 + r)1 

2002 2003 2004 2005 2006 
I I I I 

- verwervingsk. 4,5 -bouwrijp maken -overbouwing l 0,0 -woonrijp maken 
-plantontwikking sk. 

1,0 
2,0 

-plantontwikkingsk. 
1,0 

-viaduct 2,0 
-plantontwikking sk. 

3,0 
-verwe rvingsk. 1 2,0 

1,0 -wildviaduct l 0,0 
- plantontwikkingsk. 

opbrengst - 27,9 
= 23.8 

27,9 -
(1 +O 06 5)2,5 (1 +0 ,06 5)3 ,5 

kosten 
5,5 

= 5,3 
3,0 

= 2,7 
13,0 

= 11,1 
26,0 

Cl + O 065)o, 5 !1 +O 06 5) l ,5 Cl + O 065)2·5 (1 +0,065)3,5 

ekort exploitatie input-plan Geleenbeekdal 

9,1 miljoen 

opmerkingen m.b .t. exploitatie 

Bij de exploitatie is er van uitgegaan dat het wildviaduct geen opbrengsten genereerd. De ligging 
van het wildviaduct biedt echter heel veel mogelijkheden tot exploitatie. Zo zou behalve een 
parkeergarage voor hoeve de Aar, aan de andere kant gedacht kunnen warden aan een tuincentrum, 
kangaroofokkerij, boerenbond of een kinderboerderij . Er moet dus gedacht worden aan iets dat 
het karakter van het park meer versterkt. Deze functies kunnen gecombineerd worden met 
wonen en parkeren in een wildviaduct die als een soort "science fiction eco gadget# het park meer 
aantrekkingskracht geeft. Op deze manier zou het tekort bij de exploitatie zeker veel kleiner kunnen 
worden of extra geld in de parkaank1eding geinvesteerd kunnen warden. 

Verder zien we dater meer grondopbrengsten zijn bij de bouw van duurdere woningen . Bij sociale 
woningbouw moet de gemeente zelfs investeren. Eigenlijk betekent dat door het bouwen van 
woningen in het duurdere segment, de gemeente meer kan investeren in de stad en in dit geval dus 
in de openbare ruimte van de stad. 

1,0 

= 21,7 

= 20,9 

I 

-aanleg park 

-

19,4 

(1 + 0 ,06 5)4·5 

2007 
I x fi. 1.000.000,-

19,4 

45,5 

= 14,6 54,6 

opbrengsten 

· ~tuinhuizen 
stadswoningen; fl.Jin en par keren 

-abp+ 
investering grondeigenaar ABP 
luxe kantoren surplus 
conferentie-, vergaderzalen 
ruimtes voor consultants en flexwerk 

-parkstad hotel 

5000 m2 

m2 

2500 
ABP-gasten, gasten 
+/- 40 hotelkamers 
patio eetcafe, skybar 

en Heuvelland 

-palazzo 
-220 woningen 
-supermarkt 
-voorzieningen 

. luxe woonw.erkvilla's 
-patiovilla's 

48000 m2 
44000 m2 

1200 m2 

6000 m2 
eventueel uitbreiding viii~ ;~ Valkenburgerweg 

-patio's · ' 4000 m2 

-ko~ten aafikleding park{1~9000 x fl.tsO,-/rTl~:~ 
.. . <i' + L iU fl. 1Qi;350.000,-

-vvildviaduct (20m x 100111 x fl. ' SOOO,H,11112) 
... +:, . fl. 10.000. 

-overbouwing ·c2soom4ix fl. 4000,-/1112) 
fl. :1pwoo.ppo,-

=viaduct auto's fl. 2 :000.000,-
-overspanning: 420ni2 x fVAOOO,-
-oprit : 840m2 x fl. 250,-

Fparkd~ls (bouw- en woonrijprnaken, incl. 
rioleririg) fl.5.000.000,-

-verwervingskosten fl .'tl 6. soo:ooo ,-
-onteigenen grond parkdek 15.000m2 
-onteigenen grand park 40.000m2 

-planontwikkelingskosten ·· · fl.A.ooo ;ooo,-

totaalkostengeme~pte . 66.850.000,-

inputplan 
exploitatieplan 
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palazzo inputplan 
actie is reactie 
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Ko= exploitatiekosten contant gemaakt per 01 - 03 - 2002 

- 1 / 2 o pbrengst 32,8 -1 / 2 opbrengst 32,8 

Ko= -K_t - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
I I I I I I (1 +r)t -verwervingsk. 6 ,0 -bouwrijp maken 2 ,0 -overbouwing 10,0 -woonrij p maken 3,0 -aanleg park 14,9 

- plantontwikkingsk . - planto ntwikk ings k. - viaduct 2,0 -verwervingsk. l ,6 
1,0 1,0 - plantontwikki ngsk. -wildviaduct 10,0 

1,0 -plantontwikkingsk. 
- bouwrijp make n l ,O 

wi ldviaduct 0 ,5 -woonrijp maken 
wildviad uct 1,0 

opbrengst - 32 ,8 
= 28,0 

32,8 
=26,3 --

(1 + 0 ,065)2 ,5 (1 + 0,065)3 ,5 

kosten 
7,0 

=6,8 
3,0 

= 2,7 
13,5 

= 11 ,5 
16,6 

= 13,3 
14 ,9 

Cl + O 065)0,5 Cl +O 065) l ,5 Cl + O 065!2 ,5 (1 +0,06 5)3, 5 (1 +0,065)4·5 

overschot exploitatie input-plan 

Geleenbeekdal 8,8 miljoen 

Resultaten workshop 18 april 2002: 

Aan de workshop gehouden 18 april 2002 namen dee I: ir. Han Lorzing en Bas Romgens 
De workshop heeft tot de volgende resultaten geleid : 

- Een herziening van de kosten t .b.v. parkaanleg. 
- Een herziening van de verwervingskosten. 

Er wordt nu een splitsing aangebracht tussen het onteigenen van 
grond t.b .v. wonen of werken en grond t.b.v. park en recreatie. 

- Het wildviaduct wordt ook geexploiteerd . 
Het wildviaduct kan parkwoningen huisvesten boven het viaduct en 
bedrijfsruimtes en pa rkeren in het basement. Dit levert een deel van 
de financ iering van het wildviaduct, een hoeveelheid woningen op 
een luxe locatie en een stevige entree van de stad op. 

= l l ,2 

Ook financieel levert dit een heel nieuw en interessanter plaatje op. Het tekort wordt omgezet in een 
overschot van 8,8 miljoen gulden . Een deel van de vrijgekomen gelden kunnen door de gemeente in 
een fonds voor parkonderhoud worden geplaatst. Het ander deel kan de gemeente weer terugpom
pen in het gebied in de vorm van sociale woningbouw. 

x fl . 1.000.000,-

54,3 

45,5 

opbrengsten 

-tuinhuizen 
stadswoningen; tuin en parkeren in won ing 

-abp+ 
investering grondeigenaar ABP 

luxe kantoren surplus 
conferentie-, vergaderza len 

ruimtes voor consultants en flexwerk 
-parkstad hotel 

ABP-gasten , gasten Parkstad en Heuvelland 

+/- 40 hotelkamers 

patio eetcafe, skybar 

5000 m2 

7000 m2 

2500 m2 

-palaz:Zo 48000 m2 
-220 woningen . 44000 m2 
-supermarkt 1200 m2 

-vooriieningen (bank, kinderdagverblijf) 

1200 m2 
-tropische daktuin 1600 m2 

-kantoorvilla's 7200 m2 
luxe woonwerkvilla's 

-patiovilla's 6000 m2 
eventueel uitbreiding villa's Valkenburgerweg 

-p9tio's 4000 m2 
grote kavel onder maaiveld niveau 

-wildviaduct 14000 m2 
-parkwoningen in opbouw 
-bedrijfsruimte In basement 

m2 

10000 m2 

totaal · 93700 m2 
opbrengst (gemiddeld fl. 3500/m2 in Heerlen) 

fl. 327.950.000,
grondopbrengst gemeente (gem. 20%) 

fl. 65.590.000,-

kosten 

-kosten aankleding park fl. 14.900.000,-
-oostzijde beek (129000 x fl.100,-/m2) 

-westzijde beek ( 40000 x fl.50, -/m2) 
-wildviaduct fl. 11.500.000,-

-kosten bouw (20m x lOOm x fl. 5000,-/m2) 

-bouw- en woonrijpmaken wildviaduct 
-overbouwing (2500m2 x fl . 4000,-/m2) 

-viaduct auto's 
:bverspanning ::420m2 x fl. 

10.000.000,
fl. 2.000.000,-

-oprit: 840m2 x fl. 250;- .; ... 
-parkdek (bouw- en woonrijpmaken, incl. riolering) 
. . .. fl. 5.000.000, -

-verwervingskosten fl. 7 .600.000,-
-onteigenen grond parkdek (15000 x 400/m2) 

-onteigenen grond park (40000 x 40/m2) 

-planontwikkelingskosten fl. 4.000.000,-

totaal kosten gemeente fl. 55.000.000,-

wijziging inputplan 
resultaat workshop 18.04.02 
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Na het tussencolloquium heeft er door kritische 
bestudering van het plan een relativering 
plaatsgevonden . Het eerste voorstel voor de 
ontwikkeling van het beekdal laat zien dat door 
verdichting, door programmatische uitbreiding 
van de stad een ecologische zone vastgelegd 
kan worden voor de toekomst. Het ontstane 
landschapspark kan een belangrijke rol spelen 
in de stadsecologie. Het ontwerp legt een aantal 
belangrijke ontwikkelingen van de Heerlen bloot 
in de vorm van de snelweg en het beekdal. Door 
het creeren van ruimtelijke continuTteit tussen 
stad en heuvelland worden oude grenzen en 
buffers voelbaar. Voor de definitieve ontwikkeling 
van het gebied is dit eerste voorstel ook van 
groot belang. Het plan geeft een financieel kader, 
maar legt ook de ruimtelijke fragmenten bloot. In 
die zin werkt het ontwerp als analyse. 

De relativering van het ontwerp, geconcretiseerd 
in nieuwe strategieen en plannen heeft zijn 
oorzaak in het te weinig uitgaan van de 
kwaliteiten van het gefragmenteerde landschap 
van de Parkstad. Ondanks de harde lessen die 
Heerlen in het verleden geleerd heeft, was het 
eerste voorstel toch weer ee.n grote stedelijke 
ingreep, waarbij de vraag bleef of Heerlen 
prograrnrnatische invulling koh geven aan deze 
nieuwe ruimte. 

De vergelijking met Palazzo Pitti heeft een aantal 
inzichten opgeleverd die de kritische analyse van 
het eigen ontwerp mogelijk maakten. Terwijl 
Palazzo Pitti een volledig stadsdeel, sterker 
nog, de hele stad als ruimte opspant, is er in 
het eerste ontwerp voor het . beekdal veel fysiek 
stedelijk geweld nodig om dit te bereiken. Een 
subtiel.ere ingreep in het fragiele beekdal is 
misschien mogelijk. De concrete vertaling van 
de strategie van de snede in een ontwerp is 
uiteindelijk belangrijker dan de afzonderlijke 
fragmenten. Bij gebrek aan programmatische 
invulling zal de snede niet functioneren en 
daardoor de verschillende fragmenten ook niet. 
Het denken in fragmenten moet sterker aanwezig 
zijn in het plan. 

relativering 
na tussen colloquium 

continuita de/ sistema urbano dall'Annunziata a Pitti 

Firenze Architettura e Citta ' - Giovanni Fanelli 
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Intermezzo 
palazzo pitti 

De 13e en 14e eeuw .was <een iperiqde .. .voor 
Florence waarin een aantal grote religieuze. en 
civiele bouwwerken .· werden /gebouwd. De 15e 
eeuw werd jui~t gekenmerkt door de bouw van 
een paar uitzonderlijk grote palazzi voor de 
belangrijkE:! families van Florence. Deze private 
paleizen krijgen op de >kaa.rten .. en panorama's 
van> die .... tijd .··· dezelfde · importanbe <en schaal 
als de religiel.Jze .en ciyiele bouwwerken. Deze 
verfinderingep werden ge'initieerd door d.e 
denkbeelden>van de . Renaissance en de macht 
vap de grote families. De macht :en de roLvan de 
families werg ge~xposE:!erd in d~ .. vor.rn van deze 
p~leizen, die hiervoor vooral · schaal, k'J'.lalit.t::?It 
en de ::1:refer;entie aan . de klassieke architectuur 
ip7ettep. Een palazio werd gebouwd voor e~n 
familie:.en als unit verscheurde het vaak de oude 
middeleeuwse bouwblokken str'uctuur. 

Luca Pitti inde 2e 1,helfl..:van .. de J5e eeuw 
e1an 9.7. bo.yw van b.rt Palazz9 Pitti, niaar door 
zijn dood in 1472 zag hiq.l!liPE:!. 9pu'J'.l; .[10()it tot zijn 
eind >.~o .m .t::!n· Traditie vertelt. dat het paleis ::;Was : 
ontworpeh door Filippo ~,.Hn •. ~J!.~scgi . (1~.?7-1446) .• 

:•.en · ~:~poy)!Yd dpor zijn leerling Luca FancellL111; Het •:I: 
bevond . zich buiten het centrum en niet zoals ii:· 

.. de fipdert:;! palazzi aanillide t.b()ofdverkeerS'J'.legen 
van Florence. De.:huizen v~m de Via Romana 

. Wt:;?~gen <~eslgopt Om ruimte te .:· ~a keQ VO():r h.~~:> 
palazzo;: dat oorspronl<,elijk slechts 5 ramen 01{ 
elke verdiepirig had. vyoor ,het, palei.s·• Wt:;?fd< eeri 
groot ~Jazz~/ gepland~ .? dat mi~.~.chie.n welhet 
eerste plein voor een . palazz9 :\gepoemg . k<:Jp 
wordenn1 en misschien zelfs het eerste voorbeeld 
is yan een typisch Renaissanceplein gat slecg~s 
a~p< dfir zijqen gesloten is. Orie centrale bogen 
van de originele cgevel 1Narer:1 open naar het 
P!r .i.n <tpe met daaracbter een eorresponderende 
loggia; Het is zeer waarscbijnlijk dat ook aan .. de 
e~ht~rkant bij de patio een soortgelijke . galerij 
het gebouw opende . naar ge tuinen. In de patio 
lijken. elementen van BrUhelleschi's idioom een 
zoektochtnaar decoratieye elegantie na te stre\len 
QP variaties op het 'thema \Ian de superpositie 
van de portico; fac~.de ... E:!.P loggia. Toen in 1550 
het pa leis de officiele residentie !! werg van. de 
Medic:;i ende gr;ootbE:!rtogen vanToscane'werd het 

.. uitgebreid en gewijzigd;I'de g.r~md.j();ze Pe .. tio ~p de 
zijdelingse vleugels werdenri n 1560 opgefeverd 
door Bartolomeo Ammahati (15; ~ ;-1592) Sfimen 
me~:.een herindeling van de tuineri >Onder Cosimo 
II werd het zicht over het ~!~in <~erder gegpeng 
en .. !qe .g7vel ~reeg zijn huiqige · gezicht ·van +GiuH9 
en Alfonso Parigi;• met uitz9nderjng van de twee 
vooruits~ekende paviljoens · die • pas gebou\Nd 
werden in de eerste helft van de 19e eeuw. 
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Transparantie 
gelaagdheid van de plek 

Pure marketing is het natuurlijk om een nieuw 
megagebouw, dat boven de standaard schaal 
van het gebied uitspringt Palazzo te noemen. 
Door het product een romantische mediterrane 
en nostalgische naam te geven verkoopt het 
beter. Dit is niet de reden van de verplaatsing 
van het fenomeen palazzo naar de oude mijnstad 
Heerlen, maar slechts een bijkomstigheid. Een 
bijkomstigheid die vanuit zijn oorzaak wel laat 
zien dat er blijkbaar iets mist in de huidige 
omgeving of samenleving, waardoor dit soort 
benamingen goed verkopen. Wei een motief, 
maar niet de oorzaak dus. 

De oorzaak is een herinnering, een referentie 
aan de ervaring van een andere plek, ontstaan 
door een abstrahering van een plek. Door het 
probleem, het verschil tussen huidige toestand 
en gewenste toestand, te analyseren kan een 
abstractie bereikt warden, waardoor gerefereerd 
kan worden aan analyses van andere plekken die 
oplossingen, deeloplossingen of slechts begrip 
kunnen bevatten. Zo kan men grote lessen 
leren uit de stedebouwkundige ontwikkeling 
van Florence in de Renaissance, bij de planning 
van de steden nu in deze tijd waarin steeds 
meer een vrije markt wordt verlangd. Veel meer 
voor de hand ligt de overeenkomst van Palazzo 
Pitti met het Heerlense probleem in de manier 
waarop de relatie tussen stad en landschap 
wordt gesublimeerd in respectievelijk Giardino 
di Boboli en het Geleenbeekpark aan de andere 
kant van respectievelijk de rivier de Arno en de 
stadssnelweg. Het doel van deze tekst is niet de 
gelegde link met Palazzo Pitti te verantwoorden, 
maar aan te geven dat dit proces, niet alleen 
behulpzaam is voor de architect, maar een manier 
van denken is, die eigen is aan mensen. 

In principe kan men elke persoon, gebruiker, 
bewoner zien als ontwerper, omdat deze net 
zoals de architect, de plek lezen, analyseren, 
en ontwerpen, door ze te interpreteren . "Wonen 

1 Geert Bekeart, Mensen Wonen, in: Omtrent Wonen (Universiteit 
Antwerpen, 1976 )pp. 69 
2 Joan van Dooren, 't Hu is, in: Denkbeelden van het wonen 
(Publikatieburo Bouwkunde, 1996) pp .27 

is het bewust warden van de mens van zijn 
specifieke binding tot zijn omgeving, van zijn 
afhanke/ijkheid ervan, maar oak van zijn er boven 
uitstijgen, zijn mogelijkheid om op zijn omgeving 
in te grijpen niet enkel in materiele zin, door ze 
te veranderen, maar door ze te interpreteren, er 
een zin aan te geven, er beschouwe/ijk mee om 
te gaan. " 1 Met het won en bedoeld Geert Bekeart 
niet alleen het aanwezig zijn in de woning, maar 
de hele ervaring beginnende bij die van het eigen 
huis tot de beleving van de context in de zin 
van de directe omgeving, maar oak het reizen 
als een verkenning van andere ervaringen en 
het terugkeren naar de woning. In " 't Huis" 
extrapoleert Joan van Dooren de elementaire 
verbondenheid van het reizen aan het wonen: 
"In het wonen wordt het retour opgeslagen, het 
weggaan maakt a/dus dee/ uit van het wonen. 
Het weggaan is vreemdgaan. Het is spannend, 
gevaarlijk, het mag eigenlijk niet, maar het 
verrijkt uiteinde/ijk de eigen ervaring, de eigen 
perceptie, de realiteitszin, de creativiteit en het 
eigen zijn. Het thuis, 't huis, hee~ angst voor het 
vreemdgaan, het in den vreemde gaan. En terecht 
want indien in den vreemde het thuisgevoe/ 
ontstaat is er sprake van concurrentie en kan 
er een nieuw thuis gewenst warden. Het oude 
huis wordt verlaten. Het wordt ontruimd er wordt 
verhuisd. In zekere zin is het weggaan er om een 
nieuw, beter, mooier, rijker thuis te vinden. Het 
retour kan een enkeltje warden. Zander het huis, 
op weg het thuis, is het weggaan ondenkbaar 
en dit weggaan is als zodanig onderdeel van 
het wonen. Tijdens de reis is het thuis er als 
herinnering en wellicht als uiteindelijk doel ... Het 
interieur gaat zowel de reiservaringen (souvenirs) 
uitdragen a/soak het vei/ige thuis zijn. "2 

De souvenir in het verhaal van Joan van 
Dooren, de opgedane ervaringen worden mee 
terug gebracht als een soort toevoeging aan de 
woning. Ze wordt een soort referentie en wordt 
daarmee deel van de context van de persoon en 
daarmee zijn wonen. Referenties zijn als het ware 
hulpmiddelen bij de interpretatie van de ruimte. 
Dit hoeven niet altijd de reizen te zijn die Joan 

3 proces beschreven aan de hand van dictaat : Ontwerpen 
Ontwerptechnieken en de Computer, Ontwerpleer 3, Dr. Ir. J.T. 
Boekholt (Technische Universiteit Eindhoven) pp.7 - pp.21 

van Dooren noemt in zijn verhaal waarin hij het 
nomadische in de mens een plek wil geven in het 
redelijk statische wonen toen. De herinnering 
aan iets vergelijkbaars, iets tegenstrijdigs of 
iets dat in verhouding staat be"lnvloedt dus de 
interpretatie, de beeldvorming van de context. 
Dit proces gaat twee kanten op. Enerzijds zijn 
referenties een hulpmiddel bij het analyseren, 
interpreteren of ontwerpen van de plek of ruimte, 
maar anderzijds is de analyse en interpretatie 
een hulpmiddel bij het refereren. In ieder geval 
helpen referenties bij het begrip van een situatie 
en het vormen van een beeld van de ruimte. 

Dit proces is in principe een vertaling van de theorie 
die de kennisverwerking in de hersenen van de 
mens beschrijft als kennisketens of kettingen. 3 

Het gaat hierbij om de werking van het lange
termijngeheugen, waarbij onderscheidt gemaakt 
kan warden tussen het semantische geheugen 
en het episodische geheugen. Het semantische 
geheugen moet opgevat worden als een netwerk, 
opgebouwd uit concepten en verschillende relaties 
daartussen en herbergt de meer abstracte kennis. 
Het episodisch geheugen bevat de persoonlijke 
ervaringen en hun ruimtelijke en tijdelijke 
relatie. De voornaamste handeling die bij het 
verwerken van informatie wordt verricht, is het 
samenbundelen van losse informatie tot grotere 
eenheden die ineens kunnen warden begrepen 
en in het lange-termijngeheugen kunnen worden 
onthouden. Bij dit proces worden verbanden 
gelegd tussen nieuwe informatie die binnenkomt 
via de zintuigen enerzijds en informatie die reeds 
is opgeslagen is in het lange-termijngeheugen. 
Dit proces zoals hierboven beschreven wordt door 
E. De Bono het natuurlijke denken genoemd. De 
informatie volgt hierbij de makkelijkste en liefst 
de bekende weg. Koestler beschrijft "bisociatie" 
als het verwerken van informatie waarbij niet 
altijd de eenvoudigste weg wordt gevolgd, 
mogelijk gemaakt door een verhoogde vorm van 
concentratie. Deze manier van denken waarbij een 
creatief moment optreedt kan geforceerd worden. 
Hier praat men over het lateraal denken, waarbij 
als het ware informatienetwerken op meerdere 

paragraaf 2. 7 
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• Michel Foucault, Palimpsest : Andere ruimten . De stad der 
heterotop ieen, in : Arch itecture - Mouvement - Continuite (oktober 
1984) pp.46 - pp.49 

plekken warden losgetrokken, waardoor er op 
andere manieren dan de voor de handliggende 
verbanden gelegd kunnen warden. De netwerken 
die warden opengebroken en onderlinge relaties 
krijgen warden hierdoor sterker. 

Als we de vergelijking maken tussen de werking van 
het lange-termijngeheugen en de bewustwording 
van de ruimte, dan kunnen we de referenties, 
de associaties zien als de reeds aanwezige 
netwerken in ans lange-termijngeheugen. Deze 
vormen samen met de nieuwe prikkels van de 
zintuigen een beeld van de actuele ruimte. Zo 
vormen deze referenties, het geheugen een 
belangrijke rol in de construering van de ruimte. 
De analyse, het bewust onderzoeken van een 
ruimte, kan vergeleken warden met bisociatie 
en het laterale denken. Door abstractie van de 
ruimte kunnen er meer verbanden warden gelegd 
met netwerken in het geheugen. Het unieke, het 
persoonlijke karakter van referenties, maakt het 
mogelijk dat een plek dus door verschillende 
mensen anders geanalyseerd, ge'lnterpreteerd en 
virtueel ontworpen wordt. In "Andere ruimten; 
De stad der heterotopieen "4

, beschrijft Michel 
Foucault de derde eigenschap van de heterotopie 
als volgt: "De heterotopie bezit het vermogen 
op een werkelijke plek meerdere ruimten, 
meerdere locaties samen te brengen, die op zich 
onverenigbaar zijn." In dit geval kunnen we de 
verschillende ruimten zien als de verschillende 
interpretaties van verschillende personen, die 
ieder op een andere manier de zintuiglijke 
ervaring in verband brengen met het geheugen. 
Een architect kan met begrip van deze denkwijze 
invloed uitoefenen op de manier waarop men 
de ruimte zal ervaren . Mario Botta maakte dit 
met maar weinig woorden volkomen duidelijk en 
instrumentaal: "Building a site." Het is dus aan 
de architect om richting te geven aan de ervaring 
van de ruimte. 

Oppervlakkig refereren, door bijvoorbeeld 
letterlijk op te schrijven wat je wil, lijdt tot een 
eenduidig en zelfs universeel begrip. Dit begrip is 
behalve universeel oak statisch, want beweging, 

verandering van de ruimte, is niet mogelijk, omdat 
deze plat en begrenst is. Deze ruimte functioneert 
perfect bij bijvoorbeeld reclame, maar deze 
statische ruimte is niet de meest geschikte ruimte 
om in te wonen. Omdat het niet tot begrip van de 
werkelijke ruimte lijdt, die veel meer dynamisch 
is door haar oorspronkelijke band met de factor 
tijd. Door een gelaagdheid aan te brengen in het 
ontwerpproces kan de ruimte steeds weer andere 
interpretaties, andere plekken gaan blootgeven. 
Door te denken in fragmenten en lagen wordt de 
ruimte begrepen als zijnde dynamisch . Er blijft dan 
ruimte voor interpretatie en dus de mogelijkheid 
voor iedereen de plek virtueel te analyseren, te 
ontwerpen. De gelaagdheid, dubbelzinnigheid 
kraakt de netwerken in de hersenen en zorgt 
ervoor dat de nieuwe relaties die gemaakt 
warden een steviger netwerk opleveren. Dit in 
tegenstelling tot de oppervlakkige informatie 
die geen mogelijkheid laat voor interpretatie en 
abstractie en daardoor altijd de makkelijkste weg 
zal verkiezen . Gelaagdheid is bijna onvermijdelijk 
in de bouw. De multidisciplinaire samenwerking 
van architecten en de aanwezigheid van een 
diversiteit aan invloeden uit allerlei richtingen 
en van verscheidene schaalniveau's maakt een 
architectonisch begrip bij uitstek "layered". Op 
deze manier kan er oak een soort ongedwongen 
historische continu"iteit ontstaan . 

Venhoeven C.S . is een bureau dat bij uitstek 
ingaat op deze thematiek. Haar architectuur kent 
een enorm associatief vermogen en is oneindig 
gelaagd. Het bureau voert de thematiek tot in 
het uiterste; oneindig veel handvaten warden 
er gegeven; oneindig veel relaties warden 
er gelegd; oneindig veel denotaties. Zoals 
Venhoeven zelf zegt: "Achter elke huid, achter 
elk beeld, kan weer een andere wereld bestaan 
dan zich leek voor te doen." Dit spel wordt tot 
een architectuur verheven, die hierdoor een 
vervreemdend en avontuurlijk karakter krijgt, 
maar daarnaast ook altijd een persoonlijke relatie 
aangaat met de beschouwer. In dit spel warden 
de mogelijkheden van gelaagdheid blootgelegd 
en het beidt elke unieke persoon de kans de 

5 Christoph Grafe, Een accumula tie van ruimtelijke erva ringen; Twee 
plekgebonden 'al iens' van Ton Venhoeven, in: de Architect ( 1996-3) 
pp .62 - pp.67 
• beschreven aan de hand van : Kees Vollemans, verschillen en 
overeenkomsten tussen twee marxist ische benaderingen van de 
architectuu r van het vroege humanisme, in : Wonen-TN BK ( 19- 1975) 
pp.7 - pp . 10 

architectuur, de ruimte, de plek op een eigen 
manier te interpreteren, gedeeltelijk gebaseerd 
op de fysieke werkelijkheid, maar vooral ook 
gebaseerd op een wensbeeld, fantasieen en 
associaties geprikkeld door " Een accumulatie van 
ruimtelijke ervaringen"5 zoals Christoph Grafe dit 
noemt. 

Venhoeven's bewust gecreeerde dubbelzinnigheid 
en vrijheid van interpretatie staat als een uiterste 
tegenover Brunelleschi's beeld van architectuur 
in Renaissance Florence6 • Brunelleschi 
introduceerde de wens alle ruimte juist te 
unificeren door deze te onderwerpen aan de 
perspectivische blik. Hierdoor zou men in staat 
zijn alle natuur, toeval, groei en additiviteit uit 
te schakelen; alle betrekkingen tussen de dingen 
meetbaar en eenduidig te maken en de varieteit 
van het individuele aan een strenge controle 
te onderwerpen. Het is vooral interessant dat 
het dus mogelijk is de hele context te voorzien 
van een nieuwe lezing en de interpretatie dus 
volledig te veranderen. De aantrekkingskracht 
van deze mogelijkheid verleidde de uitvoerders 
van dit gedachtegoed ertoe de vrije ruimtelijke 
interpretatie te onderdrukken door een 
interpretatie te forceren. De ontkenning van de 
dubbelzinnigheid van de werkelijkheid vertaalde 
zich in een gebrek aan begrip voor de gotische 
stad. De werkelijkheid kan niet eenzijdig verklaart 
warden en absolute controle van de ruimtelijke 
ervaring is een utopische wens van de mens . 

Het gevaar van gelaagdheid ligt in het andere 
uiterste, chaos, door mensen, misschien wel 
onterecht ervaren als wanorde. Ook in de 
schijnbare tegenhanger, volledige chaos, die in 
principe ook de volledige orde vertegenwoordigt, 
vindt men een grate mate van aantrekkingskracht. 
Een voortdurend chaotische omgeving leidt 
echter tot oververmoeidheid, omdat er geen 
interpretatie meer mogelijk is. Gelaagdheid biedt 
een grotere individualiteit van de ervaring van de 
plek, maar kan leiden tot een grotere mate van 
chaos. Interferentie tussen de lagen kan lei den tot 
ruis. Transparantie echter maakt het dynamische 
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proces van paradoxale relaties overzichtelijk en 
geeft hiermee een beeld van de werkelijkheid. 
Het wordt op deze manier mogelijk dat ten eerste 
de relaties tussen de verschillende lagen duidelijk 
worden, maar vooral worden de aanwezigheid van 
verschillende interpretaties duidelijk gemaakt. In 
hun boek Transparancy7 beschrijven Colin Rowe 
en Robert Slutzky het begrip transparantie . "By 
this definition, the transparant ceases to be that 
which is perfectly clear and becomes instead that 
which is clearly ambiguous." Het vormgeven aan 
de paradoxale villa-ideologie, geconcretiseerd 
in de transformatie van de twee typologieen 
de villa en het palazzo tot het Palazzo Pitti, 
waarin de ideale omgeving wordt getoond in 
zijn dubbelzinnigheid is het voorbeeld van zulke 
transparantie. 

Transparantie, gelaagdheid en associatief 
vermogen zijn de eisen voor een dynamische 
intense ruimte ervaring. Een eis voor de 
binding van de mens met een plek en een eis 
voor het wonen. Alleen op deze manier kun je 
ruimte creeren tijdens het bouwen. Ruimte, de 
mogelijkheden die worden geboden, worden 
uitgebreid. Ruimte wordt automatisch historisch 
continu en blijft daarbij dynamisch door de grote 
rol van de factor tijd in de ervaring van de plek. De 
ruimte krijgt er hierdoor in principe een dimensie 
bij. Zien we het Palazzo Pitti simpelweg als mega 
museum met een prachtige tuin in de stad, of als 
superstedelijke palazzo naar het landschap toe 
getransformeerd in een villa die de stadscultuur 
oplegt aan het geliefde landschap? 
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Nieuwe plekken 
architectonische en stedebouwkundige visie op 
stedelijke territoria 

In het onderzoeksvoorstel "Duurzame 
architectonische strategieen tussen generatieve 
typologie en narrativiteit", onderdeel van het 
koepelonderzoek "ABC van dichtheid " beschrijven 
de aanvragers, Gerard van Zeyl en Jos Bosman, een 
onderzoek dat gericht is op het extrapoleren van 
historische lijnen patranen en processen, die de 
gedurige onderstraom uitmaken van kortstondige 
ontwerpbeslissingen. Het ontwerppraces van mijn 
afstudeerpraject heeft, dan wel gestuurd vanuit 
mijn eigen ontwerpmethoden, dan wel be'invloed 
door de context, een onderstraom redelijk parallel 
hieraan gegenereerd. " Het doel is het omschrijven 
van een genuanceerd ontwerpinstrumentarium, 
dat bemiddelt tussen historische continu'iteit 
en actuele prablematiek van dichtheid in de 
architectuur en de stedelijke ruimte", beschrijft 
het onderzoeksvoorstel. In mijn afstuderen spitst 
dit zich toe tot een transformatie of actualisering 
van het ontwerpinstrumentarium met betrekking 
tot de identiteitsprablematiek van het wonen, 
de veranderende betekenis van plaats en de 
ontwikkeling van steden in gefragmenteerde 
stedelijke territoria . 

IDENTITEITSPROBLEMATIEK 
Massaal vestigen Nederlanders zich opnieuw 
binnen de stadswallen van de historische centra 
geleid door ramantiek en nostalgie, als uitvlucht 
uit de geestdodende buitenwijken. Door het 
beperkte aanbod wordt er toevlucht gezocht in 
nieuwbouw die verwijst naar vraegere tijden of 
andere contexten. Het oppervlakkige antwoord 
uit de aanbodzijde beantwoordt op de korte 
termijn aan de diepe gewortelde vraag naar 
een binding met een plek en de marktwerking 
zorgt ervoor dat overal in Nederland decors 
warden opgetrakken die op geen enkele wijze 
verankerd zijn in de culturele achtergranden van 
de regio. De gemiddelde nieuwbouwwijk creeert 
een soort generiek anti-wonen, waarbij eigenl ijk 
overal onafhankelij k van de context een zelfde 

1 Avermaete, Tom, Capsulaire plekken. Analyse en therapie va n de 
openbare ru imte, in : Oase (2001 -54) pp.37 
2 Cauter, Lieven de, De capsule en het netwerk. Aantekeningen voor 
een algemene theorie, in : Oase (2001-54) pp .122 

plek wordt gegenereerd. Hierdoor ontstaat er 
de situatie dat niet alleen de verschillen tussen 
steden onderling steeds kleiner warden, maar oak 
het verschil tussen stad en dorp dreigt verloren 
te gaan, en dat terwijl de consument juist 
behoefte heeft aan gratere keuzemogelijkheid. 
De verkrampte marktwerking is er de laatste 
jaren niet in geslaagd een duurzame oplossing te 
leveren voor de identiteitsvraag gecreeerd door 
de postmoderne samenleving. 

VERANDERENDE BETEKENIS VAN DE PLEK 
De identiteitsproblematiek van de woningbouw 
en de retoriek van "het verlies van plaats" zijn 
manifestaties van de veranderende betekenis 
van "plaats" en "plek". Niet alleen technische 
veranderingen, zoals internet met het ontstaan 
van de nieuwe virtuele plekken en daarmee het 
verdwijnen van oude plekken zoals de bank, 
hebben invloed op de betekenis van plaats of 
plek. Vooral individualisering en de daaraan 
gerelateerde grater wordende netwerken 
waarin we leven, geven het begrip een andere 
inhoud. Juist in een tijd waar in de verzuiling 
bijna afgebraken is en mensen voortdurend 
bezig zijn met de ontwikkeling van een eigen 
persoonlijkheid, op zoek naar een identiteit, 
wordt de behoefte aan een persoonlijke relatie 
met de plek grater. 

CAPSULERING 
In vele uitbreidingsprajecten kun je aflezen dater 
een paging gedaan wordt het verlies van plaats 
te compenseren door de "productie van plaats". 
Een extreem voorbeeld hiervan is Brandevoort 
in Helmond. Deze gepraduceerde plekken 
warden ook wel "capsulaire" plekken genoemd. 
Ze staan ge'lsoleerd, los van het continuum van 
de stedelijkheid 1 • Li even de Cauter omschrijft 
deze suburbia als " capsules die hun omgeving 
radicaal negeren"2

• Hij bedoelt de praductie van 
plaats door thematisering, waardoor de behoefte 
aan plaats wordt vertaald in capsules van 
gesimuleerde normaliteit. 

Deze thematisering en capsulering gaat uit van een 

maakbare samenleving, een constructivistische 
ideologie, die de mens uiteindelijk transformeert in 
een machine of een cyborg. Een constructivistisch 
gebouw of woonwijk wordt een symbool voor een 
ideale samenleving. 

Inmiddels is deze constructivistische benadering 
van de werkelijkheid vervangen door theorieen 
die niet uitgaan van harmonie en een ideale 
samenleving, omdat we fundamenteel moeten 
onderkennen dat we "de" werkelijkheid niet 
kennen. Steeds wordt een aangenomen 
werkelijkheid onder druk gezet om weer te 
transformeren in een ander bewustzijn. Het 
harmonisch einddoel is niet meer heilig, maar 
de intensiteit van de ervaringen onderweg, 
juist wel. De extatische ervaring of de dialoog 
wordt het bewegingspatroon terwijl ideologisch 
constructivisme de ervaring juist onderdrukt door 
steeds te wijzen op de essentie . Dit is wat er 
gebeurt in suburbia. 

Capsulering vindt ook plaats op het schaalniveau 
van steden die ook steeds meer een thematisch 
punt in een economisch, toerist isch of ander 
netwerk warden. Het capsuleren van steden heet 
Citybranding. Parkstad Limburg is de nieuwe naam 
van het stedelijk territorium waarvan Heerlen het 
centrum is. Dit gebied werd vraeger Oostelijke 
Mijnstreek genoemd en is een stedelijk landschap 
van kernen die door de explosieve toename van de 
bevolking door de mijnbouw bijna volledig tegen 
elkaar zijn gegraeid. Overgebleven stukken groen 
zorgen voor een grate mate van leefbaarheid en 
enige orden ing . De naam Parkstad toont de zucht 
naar identiteit en verwijst naar het relatief graene 
stedelij k landschap. Het gevaar van de naam 
Parkstad als brand, is de capsulaire werking, die 
door esthetisering en functionalisering van het 
thema Parkstad kan ontstaan. 

DENKEN IN FRAGMENTEN 
De essentie en kwaliteit van de Parkstad moet 
veel meer gezocht warden in het gefragmenteerde 
landschap, ontstaan door de graei vanuit 
verschillende kernen. De stad als dynamisch 

paragraaf 2.8 

Brandevoort in Hel mond, stedebouwkundig plan van Rob Kri er 
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' There is another reason for this conference besides the territory 
question, and that is the question of the Global City. The 
abandonement of rational psace planning by both neo-liberal 
democracy and liberaliscing socialism, the shock of world-wide 
capitalism and its erratic investments and disruptive consumerism, 
but also the seductive charm of high density and its fascinating 
contrasts, the appeal of hybrid cultures, the incredible resilience of 
cities ... 
Gijs Wallis de Vries, Introduction, in: The global city and the territory 
(Technische Universiteit Eindhoven, 2001) pp .12 

object is afhankelijk van veel factoren. Het denken 
in fragmenten is belangrijk om het functioneren 
van het geheel niet afhankelijk te laten warden 
van al deze afzonderlijke factoren. Jos Klijnen, 
architect en stedebouwkundige, kreeg in 1933 
de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke 
ordening van Heerlen, in die tijd nog een 
bloeiende mijnstad. Hij trof een sterk versnipperd 
verstedelijkt landschap aan in Heerlen. De kracht 
van zijn plannen lag in het denken in fragmenten. 
Hij had niet de pretentie met grate gebaren strakke 
lijnen uit te zetten voor een vastgelegd beeld van 
de toekomst van Heerlen. De stedebouwkundigen 
die na Klijnen zich aan Heerlen waagden, waren 
echter van mening dat de stad behoefte had aan 
grote gebaren. Zij vielen net zoals velen uit die 
tijd in de zelfde valkuil. Het gebaar was leeg en 
de relatief kleine stad kon de grote plannen niet 
aan. 

Klijnen's visie op stedebouw was nieuw voor zijn 
tijd en is nog steeds uiterst actueel. Zeker in een 
tijd waarin schaalvergrating de conventionele 
stedebouwkundige middelen redelijk machteloos 
heeft gemaakt. Door gratere mobiliteit is het 
bereik van mensen veel grater. Daarmee is 
kennis van het geheel onmogelijk en dus minder 
belangrijk, ook omdat er meer mogelijkheid is om 
te zappen van intense plek naar intense ervaring. 
Megasteden als Sao Paulo geven een richting 
aan de verwachtingen wat betreft de steeds 
uitdijende stedelijke landschappen. We zien een 
ontwikkeling in de richting van netwerksteden, 
die vorm geven aan de netwerkmaatschappij 
waarin steeds meer geleefd wordt. Fragmentatie 
is een globale ontwikkeling . Zoals in vele global 
cities3 zorgt ook in Sao Paulo de extreem vrije 
markt voor fragmentatie. Hierdoor ontstaat 
een soort stedelijk territorium opgebouwd uit 
fragmenten, in plaats van het oude beeld van de 
stad als aaneenschakeling van lanen, straten en 
pleinen die een geheel vormen. 

Het gefragmenteerde landschap van de Parkstad 
is een vraeg voorbeeld van een stedelijk 
gefragmenteerd territorium ontstaan door 

4 Bernd Borghoff, Anne Klasen, Heinz Hallman, Niek Bisscheroux, Dag 
Irle, Parkstad Limburg Groene Netwerkstad, in : 3 over 30 Ontwerpen 
aan Venlo, Roermond en Parkstad Limburg (Provincie Limburg, 2000) 
pp .77 - pp.88 

een explosieve graei van uit verschillende 
fragmenten. De huidige ontwikkeling van steden 
die transformeren in stedelijke territoria met 
verschillende centra maakt de Parkstad een 
interessant studieobject dat als voorbeeld kan 
functioneren. 

CAPSULAIRE NETWERKSTAD 
Er zijn ook concepten ontwikkeld voor de 
Parkstad als groene netwerkstad4

, die inspelen 
op de verschillende kernen van waaruit de 
Parkstad is gegroeid. In deze benadering 
manifesteert capsulering zich in het ontstaan 
van geordende op het netwerk aangesloten 
enclaves met daartussen de zwarte gaten van 
de netwerkmaatschappij. Toegenomen mobiliteit 
en informatie leiden ertoe dat er geleefd kan 
warden in capsules. Het individu beweegt zich 
in capsules en stelt zijn eigen landschap en 
daarmee zijn eigen sociale omgeving samen. 
Deze persoonlijke ervaring van steden is een 
interessante ontwikkeling, omdat er zo een 
dialoog is tussen de fysieke context en persoon, 
die leiden tot een unieke landschapservaring. Een 
letterlijke fysieke vertaling van dit concept leidt 
echter tot een netwerkstad met enclaves waarbij 
de ruimten waarin verschillende sociale groepen 
zich bewegen fysiek word en gescheiden. Deze 
ontwikkeling is niet wenselijk, en werkt zelfs de 
persoonlijke ervaring van de plek tegen, door 
thematisering. 

Capsulering is daaram te vergelijken met een 
medicijn dat alleen de symptomen aanpakt, maar 
niet het werkelijke probleem. In werkelijkheid 
wordt het prableem alleen maar grater. De 
capsules, zoals bijvoorbeeld Brandevoort, zijn 
slechts een tijdelijk substituut van de plaatsen 
met een echte relatie tot de context, b. v. een 
boerderijtje in Brabant. Er is geen mogelijkheid 
de context te interpreteren. De relatie met de 
plek staat vast, is eenduidig, geesthetiseerd, 
gethematiseerd, statisch, onpersoonlijk en 
daarom niet duurzaam. 

4 Michel Foucault, Palimpsest: Andere ruimten. De stad der 
heterotopieen, in: Architecture - Mouvement - Continuite ( oktober 
1984) pp.46- pp.49 

HETEROTOPIE5 

De hierboven beschreven ontwikkeling van 
steden in stedelijke territoria die steeds meer 
functioneren als netwerksteden creeert een 
gratere behoefte aan heteratopische plekken. De 
heteratopische ruimte is het alternatief voor de 
capsulaire stedelijke ruimte. De heteratopie maakt 
het mogelijk dater op een fysieke plek meerdere 
landschapservaringen tegelijk kunnen zijn. 
Heteratopische plekken in het gefragmenteerde 
landschap zorgen ervoor dat de fysieke plek wordt 
losgekoppeld van de metafysische ervaring van de 
plek, waardoor de persoonlijke landschappen van 
verschillende personen door elkaar gaan lopen 
en er raakpunten en overlappingzones ontstaan. 
Er ontstaan plaatsen waar de verschillende 
werelden van de bewoners van het stedelijk 
veld elkaar raken. Er ontstaan conflictruimtes, 
waar dialoog wordt uitgelokt, en transparante 
ruimtes, ruimtes die overduidelijk dubbelzinnig 
zijn. De bewoner kan zich persoonlijk relateren 
aan een plek waaraan hij zich conformeert, maar 
tegelijkertijd kan deze plek deel zijn van andere 
landschappelijke ervaringen. 

Dit betekent dater op een andere manier met het 
territorium moet warden omgegaan. De statische 
stedebouw, die uitgaat van morfologische en 
typologische kenmerken, vastgelegd in kaarten 
en statistieken moet gecomplementeerd warden 
met metafysische kaarten, ervaringskaarten 
en kaarten die in staat zijn de bewegingen, 
ervaringen van alledag vast te leggen. Door meer 
gebru ik te maken van analyse-instrumenten zoals 
literatuur, fotografie en film, en dus minder van 
totaliserende instrumenten zoals statistieken en 
kaarten wordt de diversiteit en dubbelzinnigheid 
van de ruimte niet geelimineerd . Op deze 
manier kunnen de essentiele kwaliteiten van het 
landschap warden blootgelegd. 

ARCHITECTONISCH OBJECT ALS 
STEDEBOUWKUNDIGE STRATEGIE 
Een stedebouwkundige strategie die past in deze 
v1s1e is die door Bernard Leupen beschreven 
in "Ben van Berkels idee van de stad" 6 • Van 

Sao Paulo 

Karikatuur Parkstad 

Conceptschets capsulaire netwerkstad 

, , 
@ 

Conceptschets netwerkstad met heterotopische ruimten 
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' Bernard Leupen, Het construeren van de gewaarwording ; Ben van 
Berkels idee van de stad, in : Archis 12 (1992) pp.25 - pp .32 

Berkel verlegt de structurerende ral die bij de 
conventionele stedebouw wordt toegekend aan 
geometrie naar wat hij noemt crossing points. 
Dit idee gaat uit van een topologisch model van 
de stad. Hij vergelijkt het met een toeristenkaart 
van een stad, een netwerk van relaties, hoe 
deze verbindingen zijn doet er niet toe. De 
reele ruimtelijke constellatie doet er niet toe. Ik 
citeer Bernard Leu pen: "Dit al/es onderstreept 
dat van Berke/ niet uit is op een 20e eeuwse 
variant op het Rome uit de Barok, met naalden 
en zichtassen. Van Berke/ wit een netwerk van 
gewaarwordingen en associaties construeren. 
Van Berke/ hoopt dat zijn autobiografische 
bouwkundige constructies als ideogrammen gaan 
werken en aan!eidingen voor anderen vormen om 
er hun eigen betekenissen aan te hechten opdat 
de gebruiker van de stad zo zijn eigen netwerken, 
zijn eigen topologie van sferen, associaties en 
gewaarwordingen opbouwt." 

Van Berkel is niet uit op een actuele variant 
van het barakke Rome met naalden en zicht
assen. Zijn topologisch model heeft meer weg 
van een actuele transformatie van Brunelleschi's 
Florence. Florence was in die tijd onderhevig 
aan veranderingen die later ook andere delen 
van de Westerse beschaving zouden ondergaan. 
De nieuwe mensgerichte en rationele zienswijze 
betekende een breuk met de kerkelijke dogma's. 
Het ideaalbeeld, de uomo univeralis, de volledige 
mens ontstond. Zo kreeg het leven pas zin als 
de persoonlijkheid zich ten voile kon ontplooien 
en dit op vele manieren kon uitdrukken. De 
middeleeuwse stad had een homogene ruimte 
gecreeerd waarin spirituele objecten, zoals 
kerken een speciale rol opeisten. De Renaissance 
verlegde de aandacht van het spirituele naar het 
rationele. Hiermee veranderde ook de stedelijke 
ruimte in een meer heteragene ruimte, waarin 
in het straatbeeld de afzonderlijke gebouwen 
meer benadrukt werden. Gilden kregen middels 
grate complexen een aangezicht in de stad en 
palazzi toonden de individuele cultuur van de 
grate handelsfamilies in Florence. De palazzi 
werden als architectonische objecten geplaatst 

7 M.Tafuri, Hoofdstuk I; de moderne architectuur en de verdu istering 
van de geschiedenis,Teorie e storia dell 'architettura (Rome, 1973) 

en bepaalden door hun architectonische lading 
vaak de beleving van hun directe omgeving en de 
manier waarap mensen zich zowel in het verleden 
als in het heden in Florence orienteerden. Een 
impressie van Florence in het jaar 1469 laat zien 
hoe de stad gelezen werd, met de belangrijkste 
gebouwen als orienterende elementen. De als 
toeristenkaart ogende plattegrand laat zien dat 
er geen onderscheid meer gemaakt wordt in de 
functie van het gebouw. Puur de architectonische 
kwaliteit of misschien wel pretentie werd gezien 
als maatstaf voor importantie in de beleving. De 
Palazzi, geplaatst in het heteragene landschap 
van de Middeleeuwen, bepaalden door hun 
architectonische lading de beleving van hun 
directe omgeving en de manier waarop mensen 
zich tot op heden in de stad orienteren. 

Tafuri beschrijft in Teorie e storia dell'architettura 
hoe Brunelleschi in Florence een urbanistische 
revolutie voltrekt door uit te gaan van 
architectonische objecten: "Het is niet nodig de 
eenheidsordening van de ruimte tot de hele stad 
uit te breiden, omdat die architecturen nu juist 
de pretentie voeren dat ze op zichtbare wijze hun 
vermogen aan de dag /eggen om hun ratione/e 
kwaliteiten op de sterk ge/aagde Middeleeuwse 
weefse/s terug te kaatsen. "7 De capaciteit van 
architectuur om kwaliteiten te reflecteren op de 
context, de mogelijkheid om door middel van 
een gebouw de omgeving te interpreteren, te 
be'invloeden biedt een interessante mogelijkheid 
in de huidige territoriumsteden, die net als de 
Middeleeuwse stad gezien kunnen warden als een 
ambigu gelaagd territorium. Waar Brunelleschi 
deze ruimte door middel van architectonische 
objecten onderwierp aan een eenduidige 
normalisering van de ruimte, daar gaat een 
actuele transformatie, zoals Ben van Berkel die 
voorstelt, meer uit van een vloeiende ruimte, 
waarin verschillende ervaringen, interpretaties 
van het landschap naast elkaar bestaan, 
ge'initieerd door verschillende ervaringen en 
associaties. 

Kort samenvattend is er ondanks de veranderingen 

van de betekenis van plaats een behoefte naar 
persoonlijke binding met de plaats. Capsulering 
die vaak zichtbaar wordt in thematisering, 
esthetisering en functionalisering is slechts 
een tijdelijk substituut voor een persoonlijke 
interpretatie van de context. Door de toename 
van deze ruimten en de ontwikkeling van 
netwerksteden ontstaat er een gratere behoefte 
aan heteratopische ruimten, die een mogelijkheid 
bieden voor een duurzame persoonlijke relatie tot 
de plek in gefragmenteerde stedelijke territoria. 
Deze visie legt een grate verantwoordelijkheid bij 
de architectuur. 

HYBRIDE WOONGEBOUW, ACTUELE 
TRANSFORMATIE VAN HET PALAZZO 
Bekijken we de thema's van afstudeerprojecten 
in het architectuuranderwijs, vaak een indicatie 
voor actualiteit, dan zien we een grate praductie 
van hybride gebouwen. Deze gebouwen, die als 
een microkosmos, verschillende werelden bij 
elkaar brengen in een gebouw, warden in de 
praktijk steeds meer gebouwd. Deze hybride 
gebouwen kunnen gezien worden als een actuele 
transformatie van de palazzi in Florence. 

Hybride structuren komen onder andere voort 
uit het bewustzijn dat het noodzakelijk is om in 
hoge dichtheid te bouwen . Dit leidt tot structuren 
die de schaal krijgen van dorpen of kleine 
steden, waardoor ze ook als zodanig benaderd 
moeten worden. De diversiteit van het stedelijk 
landschap warden op het gebouw geprajecteerd. 
Door de continu'iteit van het stedelijk landschap 
van buiten het gebouw naar binnen ontstaat 
er de mogelijkheid de pragrammaonderdelen 
afzonderlijk een unieke plek te geven in het 
landschap. Wat betreft wonen betekent dit dat 
de "ideologie van de villa" weer een uitdaging 
wordt, omdat in principe iedere woning een 
specifieke relatie met het landschap , dat 
doorloopt in het gebouw, kan aangaan. Er is een 
grate mogelijkheid om in te grijpen op de directe 
omgeving van de woning. Dit doet denken aan 
de Palladiaanse villa's die in de vorm van grate 
tuinen en oprijlanen de omgeving veranderden in 

Florence in 1469 

Palazzo Pitti 
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ideaal landschap. Anders dan bij de Palladiaanse 
villa's wordt de context gevormd door het gebouw 
zelf, en is deze oak de context van de andere 
programmaonderdelen. 

Het hybride gebouw als typologie kan de 
kwaliteiten van de territoriumstad blootleggen, 
door de landschappelijke ervaring in het gebouw 
te laten beginnen. De ervaring van het ambigue 
stedelijke landschap kan z6 sterk vanuit de 
architectonische objecten warden be"invloed. De 
woning krijgt een plek in het palazzo, dat als 
een soort terminal verschillende landschappen 
met elkaar verbindt waaraan de verschillende 
woningen zich kunnen relateren. De actuele 
transformatie van het palazzo onderwerpt de 
ruimte niet aan een interpretatie van de ruimte, 
maar bundelt een diversiteit aan interpretaties 
door deze vanuit het landschap van het gebouw 
zelf te projecteren op de context. 
In de behoefte aan heterotopische, multi
interpretabele, multi-functionele en transparante 
ruimtes kan warden voorzien door de enorme 
potentie van het bij elkaar brengen van 
verschillende elementen, uit te buiten. Hierin zit 
oak de aantrekkelijkheid van het hybride gebouw 
als ontwerpopgave. Door de dialoog tussen de 
elementen, in de vorm van programma, typologie, 
landschappelijke ervaring enzovoorts, te laten 
ontstaan, kunnen nieuwe verbindingen in de vorm 
van ruimtelijke ervaringen ontstaan. Dit zijn de 
plekken waar de verschillende landschappen van 
de bewoners van de netwerksteden overlappen 
en kruisen en waar verschillende groepen elkaar 
ontmoeten en er activiteiten kunnen ontplooien. 
Dit zijn de nieuwe plekken. 

Ontwerp hybride woongebouw te Amsterdam door Venhoeven C.S. 
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Fragmentatie van het Palazzo 

Transformatie van de Unite d'Habitation. Door middel van fragmentatie kan een landschappelijke ervaring ontstaan . 

Basisvoume van 100* 56* 30 m3 wordt het uitgangspunt voor het Palazzo. De architectonische uitwerking van dit uitgangspunt bepaald in 

grote mate de stedelijke ruimte en de ervaring van de context . 

Architectonisch Object als 

Stedebouwkundige Strategie 

De hierboven beschreven visie is ontwikkeld 
parallel aan het ontwerp van het Palazzo. De 
doelstelling van de heterotopische ruimte
ervaring moet in dit hybride gebouw architectuur 
word en. Ontwerpend is geprobeerd vorm te 
geven aan een gebouw dat niet zoals een Palazzo 
in Firenze, een interpretatie van de ruimte 
reflecteert op een groot deel van de stad, maar 
dat in zich meerdere interpretaties van de context 
bevat. Hierbij wordt veel meer uitgegaan van een 
metafysische ruimte, geconstrueerd van binnen 
uit het gebouw, in plaats van de concrete, fysieke 
definiering van de stedelijke context. De ervaring 
van de stedelijke ruimte wordt bepaald door de 
architectonische objecten, of een stap verder, de 
fragmenten in het architectonisch object. Op deze 
manier wordt geprobeerd de potentie van het 
ambigue, gefragmenteerde landschap volledig te 
benutten. Door het Palazzo op te nemen in het 
stedelijk continuum kan het een grote invloed 
hebben op de ervaring van het landschap. 

Om in het proces duidelijk te kiezen voor een 
onderzoek naar de mogelijkheid van de multi
interpretabele landschap gegenereerd vanuit het 
architectonisch object, zijn de architectonische 
objecten tot stedebouwkundige strategieen 
verheven. Het stedebouwkundig plan wordt 
geminimaliseerd tot de programmatische eisen 
van het Palazzo. Het programma van eisen is 
een Palazzo van 100 bij 56 bij 30 meter, dat 
onderdak biedt aan verschillende interpretaties 
van de context. Deze definiering van de opdracht 
heeft geleid tot een zoektocht naar een actuele 
transformatie van het Palazzo, die diverse 
landschappelijke ervaringen van het stedelijk 
territorium genereert. 

paragraaf 3.1 

hybride gebouw 

metafysische ruimte-ervaring vs. fysieke ruimtedefiniering 

architectonisch object als stedebouwkundige strategie 

multi-interpretabele landschap 

programma van eisen 

100*56*30 m3 
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Precisiebombardement 
stedebouwkundig ontwerp 

Het stedebouwkundig uitgangspunt is niet meer de 
snede waarin fragmenten zich ontwikkelden, maar 
een architectonisch "precisiebombardement". Het 
Palazzo maakt als init iator een kettingreactie las 
van andere gedropte architectonische massa 's. Het 
stedebouwkundig concept bestaat uit een aantal 
precies gedropte architecton ische massa's die las 
van elkaar kunnen functioneren, maar elkaar's 
bestaan uitlokken. De bombardementen creeren 
nieuwe randvoorwaarden , leggen nieuwe relaties, 
en relateren zich aan verschillende landschappen, 
terwijl ze samen een nieuwe plek creeren. 
Deze strategie gaat uit van het architecton isch 
vermogen van de programmatische bommen 
om doormiddel van architectuur de context te 
interpreteren en te ordenen. 

De programmatische lading van hetbombardement, 
de hoeveelheid vierkante meter programma, 
komt voort uit de exploitatieberekening die er 
op gericht is het beekdal veilig te stellen als 
(stads)ecologisch gebied, door de financiering van 
onderhoud en aanleg van het landschapspark uit 
de grondopbrengsten van het project. Kwal itatief 
worden de bombardementen bepaald door de 
fragmenten waaraan ze zich relateren. Waaraan 
relateert het arch itectonisch object zich . De rol 
van de stedebouwkundige is het blootleggen van 
die potenties van de plek waaraan de arch itect 
vorm kan geven. 

paragraaf 3.2 

precisiebombardement 
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Palazzo 
16800 m2 divers stedelijk programma met publieke functies 

Deze ingreep, vanwege zijn schaal en zijn stedebouwkundige 

overeenkomsten met Palazzo Pitti Palazzo genaamd, is de 
initiator van het hele plan. Het gebouw dat als een soort 
kolonist over de snelweg stapt, werkt als een soort spiegel 

voor de stad . De snelweg en beek als belangrijke fragmenten 

in de geschiedenis van Heerlen worden blootgelegd. Het 
project zorgt ervoor dat het beekdal, het landschap deel 
wordt van de stad . Stad en landschap gaan hier een nieuwe 

relatie aan, Parkstad . De metropolitane ervaring van de 
sequentie op de snelweg wordt versterkt en het project krijgt 

een belangrijke rol in de beeldvorming van de Parkstad. 

Sub_Urban Villa 
4800 m2 wonen werken 

Deze Villa haakt in op een ontwikkeling die reeds gaande is. 
Suburbane villa's aan de oude Romeinse weg transformeren 
zich in "woonwerkvilla's" waar advocaten, uitzendbureau 's, 

tandartsen etc. kantoor houden. Dit project geeft een aanzet 
om deze ontwikkeling in het landschap zichtbaar te maken. 

Hoeve 
16800 m2 wonen gecombineerd met groene functie 

Het beekdal wordt getypeerd door natte gronden, waarop 
alleen veeteelt en fruitteelt plaatsvond en waar slechts 

enkele grote gesloten hoeven de gevaren van overstroming 
trotseerden. De toegevoegde hoeve neemt het gebied op in 
de sequentie van het beekdal. Ook programmatisch ontstaat 

er zo een relatie tussen wonen en functies die gebruik maken 
van het cultuurlandschap, zoals b.v. een proefboerderij, 
kinderboerderij, tuincentrum of gewoon zeer duur wonen 
op een landgoed. Door deze voor hoeves typische plaatsing 
van deze actuele transformatie van een hoeve in het beekdal 

' wordt het beekdal niet alleen programmatisch , maar ook 

ruimtelijk beekdal geactiveerd . 

wildviaduct 
24000 m2 wonen, werken en horeca 

Door met een programmatisch bombardement de barriere van 

de snelweg naar Maastricht te slechten, kan het landschap 
van het beekdal doorlopen . Het park krijgt zo meer inhoud. 

Het project is een interessante subliemering van het concept 
Parkstad, omdat het landschap hier wordt opgenomen in de 
stadsecologie en er een dialoog ontstaat tussen het beekdal 

dat doorloopt, de snelweg dwars hierop en het toegevoegde 
stedelijke programma . Dit programma bestaat uit een 
combinatie van wonen en werken, ideaal vanwege de ligg ing 

op een belangrijk verkeersknooppunt, die het project situeert 
in de context van de Eureg io, Luik, Maastricht en Aken . Zo kan 
dit gebouw een soort doorsnede van de Parkstad zijn . 

palazzo 

' sub_urban villa 

hoeve 

wildv iaduct 
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Landschapspark Geleenbeekdal 

In het nieuwe plan wordt geprobeerd de potentie van het 

architectonisch object volledig te gebruiken in plaats van 

deze in te perken door een stedebouwkundig plan. De 

stedebouwkundige ruimte wordt niet fysiek gebouwd, maar 

wordt opgespannen door architectonische objecten, waardoor 

meerdere interpretaties van het landschap mogelijk zijn. 

Zo wordt hier een landschapspark opgespannen tussen de 
gedropte architectonische objecten. Er is dus geen behoefte 

aan veel artificiele parkinrichting. Het landschap wordt intakt 

gehouden, en het gebied functioneert als overloopgebied voor 

de beek. Er wordt enkel een doorlopende route door het 

beekdal toegevoegd als stedelijke laag op het landschap, die de 

stedeling behoedt voor natte voeten. Oude paden, natuurlijke 

routes langs de beek, door het moeras en langs de weiden aan 

de andere kant blijven bestaan. De particuliere gronden blijven 

in gebruik van de hobbyboeren en tuinders, en behouden zo 

hun dynamiek. Oude graften en paden tussen de weilanden 

worden openbaar gemaakt. Het gebied wordt zo opgenomen in 

de sequentie van het beekdal. 

opgespannen ruimte 

klassieke centraal opgespannen ruimte 

c 
statisch model transformeren in een dynamisch model 

dynamisch opgespannen ruimte 
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Graften 

Hollewegen 
Deze wegen zijn ontstaan 
door uitspoeling. Ze hebben 
vaak steile wanden die zijn 
begroeid met bomen en 
struiken . Ze zijn ontstaan 
door de schurende werking 
van water dat zich in 
karrensporen een weg naar 
beneden zocht. 

Gra~en zijn typische elementen in het Zuidlimburgse 
landschap. Het zijn begroeide steile randen of treden die 
de hellingen opdelen in plateaus. Ze voorkomen dat de 
loss van de bovengelegen akkers wegspoelt. Sommigen 
dateren zelfs uit de Romeinse tijd. 
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Urban Boardwalks 
Als een stedelijke laag over het landschap 
biedt het de stedeling een veilige weg 
zonder natte voeten door het moerassige 
beekdal. 

Hoogstamboomgaarden 
Boomgaarden met hoogstam
fruitbomen waren tot de jaren 
zestig beeldbepalend voor het 
Zuidlimburgse landschap. De 
fruitbomen met een stam van 
circa 2 meter hoogte (vandaar 
hoogstam) leverden fruit, 
maar in de boomgaarden kon 
tevens vee onder de bomen 
grazen. 

holle wegen 

hoogsta m boomgaarden 

graften 
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Deze typische doorsnede voor Tokyo, getypeerd door ongeveer 6 

niveau 's die dee/ uitmaken van het publieke netwerk waar veel 

activiteit is onder een anonieme huls van woningen of kantoren, 

is een aanzet voor de ontwikkeling van het Palazzo. Het denken in 

de plattegrond van de stad wordt hier doorbroken en heel andere 

ruimtelijkheid ontstaat. 

Hoewel de anonimiteit een kwaliteit van stedelijkheid is, heeft dit in 

grote schaal ook het gevolg dat de bewoner geen specifieke relatie 

meer met de plek aan kan gaan. De 3 dimensionale landschap

pe/ijke ervaring van onderste publieke lagen in Tokyo zou geex

trapo/eerd kunnen warden naar de hele toren, om zo het stedelijk 

landschap verticaal te continueren. 

Om het stedelijk landschap verticaal te 

continueren zijn fragmenten gestapeld 

uitgaande van 20 meter als maxiamale 

verticale afstand waarop mensen elkaar 

kunnen herkennen. De stapeling gebeurt zo 

dat er tussenruimten gaan ontstaan die de 

fragmenten een plek geven . Een verticaal 

landschap ontstaat. 

Gefragmenteerd Verticaal 

Landschap 
concept 

Het concept van het gebouw is de continuering 
van het gefragmenteerde landschap in het 
gebouw. Het landschap loopt in principe door tot 
aan de rand van je bed, waardoor in het ambigue 
landschap er ondanks de hoge dichtheid toch 
een persoonlijke interpretatie van het landschap 
mogelijk is. Uitgaande van een programmatisch 
volume van 30 * 56 * 100 meter ,dat geeist wordt 
in het stedebouwkundig plan, zijn fragmenten 
programma gestapeld. 

Deze fragmenten hebben zich soms ontwikkeld 
vanuit een typologie, bijvoorbeeld door een 
interesse in de gesloten hoeve, of hofwoning, 
soms vanuit de context, bijvoorbeeld een 
doorzonwoning van 26 meter diep. De types 
definieren zo direct de publieke ruimte in het 
gebouw. Bij andere fragmenten wordt dit principe 
omgedraaid en is de woning een gevolg, een 
conflictruimte, van een ontworpen publieke 
ruimte. 

60 vrijstaande villa"s 
varierend van 100 - 200 m2 
doorleefmaisonettes met alzijdig 
uitzicht 

24 hofwoningen 
varierend van 160- 190 m2 
gezinswoningen I atelierwoningen 
met tuin en binnenhof 

14 doorzonwoningen 
+ /-160m2 
shortstay appartmenten I bedrijfs
woningen 

+/- 1200 m2 hotelkamers 
24h service hotelreceptie. bar, be
heer, bewaking 

25 woonwerkwoningen 
varierend van 80 - 200 m2 
wonen boven winkel I kantoor aan 
huis I atelierwoningen 

parkeergarage bewoners 
100 plekken 
direct aan snelweg 

supermar t 
1200 m2 
met 48 parkeerplekken 

paragraaf 4.1 
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Het eerste idee was een typo/ogische benadering van het Palazzo 

om de fragmenten een plek te geven. Deze strategie zou echter het 

ontstaan van unieke plekken tegen werken door steeds te wijzen 

op de essentie. 

Nieuwe plekken ontstaan 

we/ als de dialoog, het pro

ces belangrijker wordt a/s 

het bereiken van een van 

te voren bedacht einddoel. 

Door het vormgeven aan 

dia/oog tussen de fragmen

ten ontstaat een sculptuur. 

Deze vormt op zijn beurt 

het stedelijk landschap. 

De verschillende fragmenten kunnen zichtbaar warden 

in het gebouw. Interessant is het a/s vanuit bepaalde 

perspectieven het gebouw weer andere gebouwen /ijkt 

te bevatten, terwijl op een ander moment dit dee/ lijkt te 

versmelten tot een constructieve element. Door dit echter 

tot ontwerpstrategie te verheffen bestaat het gevaar dat 

het gebouw overladen wordt door betekenissen die erin 

gelegd moeten warden . Belangrijk is dat dit niet als doe/ 

gezien moet warden, omdat zo de ervaring wordt wegge

fiilterd en vervangen door een onderwijzend gebouw dat 

te nadrukkelijk verteld wat het wil zijn. 

M icrokosmos 
concept 

Door de grove stapeling van de fragmenten 
ontstaan er tussenruimten of residuruimten. Deze 
conflictruimten zijn het interessantst, omdat hier 
de dialoog tussen de verschillende fragmenten 
zichtbaar wordt. Er is een verleiding om de 
afzonderlijke fragmenten te manifesteren in het 
aanzicht van het gebouw. Deze benadrukking van 
de gesuggereerde werkelijkheid van fragmentatie 
is oppervlakkig. Door steeds te wijzen op de 
essentie wordt de ervaring onderdrukt. 

Het stapelen van fragmenten is slechts een 
strategie, die de basis vormt voor een dialoog 
tussen de verschillende elementen. Door juist 
deze dialoog als ontwerpproces te zien wordt het 
uiteindelijke gebouw geen gethematiseerde stapel 
fragmenten, maar een verticaal landschap. Door 
het gebouw meer te benaderen als een landschap, 
waarin verschillende fragmenten een plek krijgen 
en een dialoog met elkaar aangaan wordt er niet 
gewezen op de essentie maar ontstaat er een 
ruimte waar op een volgende ervaringen een 
landschappelijke ervaring opleveren die veel 
persoonlijker is en aan verandering onderhevig 
is. Deze landschappelijke benadering maakt van 
het gebouw een soort microkosmos. Behalve de 
enorme diversiteit aan functioneel programma 
bevat het ook de vervreemdende plekken, de 
onbegrepen ruimten. 

paragraaf 4. 2 
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Gebarsten Brok 
vormconcept 

Het verticale landschap krijgt vorm in een 
soort gebarsten brok. De onmenselijke massa 
wordt bewoond en aangetast. De vruchtbare en 
leefbare plekken worden gebruikt en scheuren 
en openingen ontstaan door toedoen van de 
mens. Het product is een sculpturale massa met 
scheuren vormgegeven door de dialoog tussen 
elemten, fragmenten, bestaande uit programma, 
typologieen, constructie, massa en ruimte. 

Dialoog vormt Landschap 
ontwerpstrategie 

Het landschap, de sculptuur ontstaat vanzelf, 
door vorm te geven aan de dialoog tussen de 
fragmenten. 

paragraaf 4.3 

paragraaf 4.4 
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Het Parkpfein tussen de supermarkt en de parkeergarage. 

Ronde uitsparingen in de wanden, vloeren en gevels van het Park

pfein functioneren als ogen. Voyeurisme zorgt voor veiligheid, door 

het zicht vanuit de fietsenberging en parkeergarage bovenlangs het 

plein en de lobbies van de woningen fangs het plein. Andere gaten 

zijn lichtbronnen of waterbronnen, voor honden om aan te drinken of 

a/s sprinklerinstallatie. 

Vanaf de stad beweegt deze ruimte omlaag richting landschap. De 

metropolitane blik vanaf het nivo van de stad, wordt vervangen door 

kikkerperspectief aan het moeras. Het Plein loopt bij hoogwater ge

vaar onder water te /open . Door het hoogteverschil blijven de fietsen 

droog evenals de afdalingen naar de supermarkt. 

Dialoog 
ontwerpproces 

Het ontwerpproces wordt in gang gezet door het 
concept, de stapeling van fragmenten. Uitgaande 
van het programma van eisen worden fragmenten 
op elkaar gestapeld. De fragmenten zullen zich 
ontwikkelen afhankelijk van hun situering in de 
stapeling. Ze zullen transformeren in relatie tot 
hun context en andersom zullen zij die context 
bepalen. Om een beeld te geven van dit proces 
volgen een aantal voorbeelden. 

Het Parkplein 

Op het niveau van het park grenzen twee 
fragmenten aan elkaar. Grotendeels onder 
het maaiveld bevindt zich de supermarkt met 
eigen parkeergarage. Daarboven bevindt zich 
in de sokkel van het gebouw de parkeergarage 
die direct grenst aan de snelweg. Tussen deze 
twee fragmenten kan een interessante ruimte 
ontwikkelen, die kan functioneren als een 
toegangsplein voor het park vanuit de stad, als de 
stad vanuit het landschap. De plek wordt gevormd 
door een aantal krachten, enerzijds uitgeoefend 
door de parkeergarage en anderzijds door de 
supermarkt. Maar de ruimte zelf gaat ook een 
eigen leven leiden, net zoals de constructie. De 
parkeergarage als vorm wordt sterk bepaald door 
functionele aspecten, zoals de hellingbaan, die de 
ruimte dynamisch ma ken. De constructie gaat mee 
in deze beweging en brengt de schijfconstructie 
terug naar een kolommenconstructie op palen, 
zodat de supermarkt vrij indeelbaar is. Het plein 
gaat functioneren als een keuzemoment, als een 
veelsprong waar een bankje staat. Vanaf het 
plein waarop fietsen geparkeerd kunnen worden, 
kun je naar beneden naar de supermarkt, je 
huis in via een lobby, het park in of de stad in 
met de grote "metro-roltrap". Tussen het plein 
en de parkeergarage wordt ten slotte nog een 
fietsenberging heen geweven, die als een slang 
langs het plein kronkelt en met de ronde gaten 
in het ruwe beton functioneert als controlerend 
element voor het plein. 

paragraaf 4.5 
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De Woonwerkkloof 

Anders dan bij het Parkplein is de publieke ruimte 
hier niet de ruimte tussen twee fragmenten. 
Hier beweegt de publieke ruimte zich langzaam 
omhoog dwars door het fragment van de 
woonwerkwoningen. Omdat dit niveau, vlak 
boven het niveau van de stad erg publiek is en 
omdat het fragment "wonen-werken" een publieke 
ruimte vereist gaat hier de publieke ruimte een 
eigen I even leiden. Als een bergweg kronkelt de 
route omhoog van het foodcourt, via een grote 
trap die uitkijkt op het Heuvelland omhoog langs 
kantoortjes, studio's en ateliers, naar het grote 
balkon. De vorm van de kloof en de woning die 
eraan grenst zijn direct van elkaar afhankelijk. 
De dialoog tussen de woning en de plek waaraan 
deze grenst wordt in dit geval gedomineerd door 
de vormgeving van context. 
Het "woonwerk" fragment wordt deel van de 
dialoog tussen de stad en het gebouw in het 
landschap. De constructie speelt een belangrijke 
rol in de vormgeving van de ruimte. De grenzen 
van de schijfconstructie zijn opgezocht om 
vorm te geven aan de dialoog tussen stad en 
(verticaal) landschap. Vanaf het moment dat je 
het gebouw binnentreedt ,vanuit de stad of het 
park, wordt je omhoog gelokt door een ruimte 
boven je die geflankeerd wordt door tegelijkertijd 
exhibitionistische gevels van bedrijven en 
gesloten, nieuwsgierige gevels van de woningen. 
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Het Dakstrand, dankt zijn vorm aan de typologie van de hofhuizen die 

in een dialoog met de top van het gebouw transformeren in zwem

badhuizen. Deze zwembadhuizen vormen een soort Jigweide uit de 

wind, die grenst aan het zwembad, waarboven de ramenwasmachine 

staat. 

Er zijn afhankelijk van de Jiigging in het gebouw verschillende hof

huizen. Dit zijn allemaal transformaties van een basisprincipe. Deze 

variant heeft zijn entree via een klein hof. Via het huis kun je naar 

de tuin, een dubbelhoge ruimte die uitkijkt op het landschap van het 

beekdal en terugkijkt op het hof van het verticale landschap. 

De hofwoningen domineren anders dan de woonwerkwoningen de 

ervaring van de context. De plek, die dee/ is van het publieke domein 

wordt gevormd door de hofwoningen. De veritcale route krijgt hier 

de vorm van een transformatie van de hofwoningen. In dit geval ont

staat een grote brede trap, die gebruikt kan worden als auditorium 

of expositieruimte. 

Het Dakstrand 

Bij de woonwerkfragmenten zien we dat de 
dialoog tussen de woning en de context vooral 
gedomineerd wordt door de laatste. De woning is 
hier de "conflictruimte", een plek die een dialoog 
zal losmaken bij gebruik. Bij andere oplossingen 
in het gebouw zien we dat de rol ook omgekeerd 
kan zijn. Zo kun je stellen dat de typologie 
van de "hofwoningen" de vormgeving van het 
"dakstrand", met zwembad, en de "speelvloer" 
vormgeeft. Deze wederzijdse relaties tussen 
fragmenten, programma, types, constructie 
en andere elementen worden zichtbaar in de 
ruimte. 
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Verticale Landschap 
pub/ieke domein 

Het stedelijk territorium loopt door in het verticale 
landschap van het gebouw. Dit gaat net zoals in 
de stad soms via grote formele gebaren, b.v. een 
plein of een straat, maar soms ook via informele 
steegjes en tuinen. Het is daarom mogelijk op 
verschillende manieren door het gebouw naar 
het hoogste punt, de sauna in de tuin, te gaan . 
De route volgt niet altijd de grote sneden in het 
gebouw, maar gaat ook dwars door fragmenten 
heen via binnenstraten of via buizen dwars door 
de grote kloof heen. 

Hybride Schijfconstructie 
constructieprincipe 

Het principe van de schijfconstructie geeft een 
enorme vrijheid in de richting van de schijven. 
Door de werking van de schijven kunnen 
grote overspanningen en uitkragingen worden 
gemaakt, zonder dat een grid van kolommen de 
ruimte degradeert tot ruimte met constructie. Op 
sommige plekken wordt de constructie hybride. 
De dialoog met de sculptuur wordt daar duidelijk 
zichtbaar. 

paragraaf 4.6 

paragraaf 4. 7 
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Transparante Massa 
gevelprincipe 

"By this defenition, the transparant ceases to be 
that which is perfectly clear and becomes that 
which is clearly ambigouous. " Collin Rowe 

De transparante eigenschap van glas en de 
wens van het gebouw om als massa, als 
gespleten brok ervaren te worden, hebben 
geleid tot een gevelsysteem waarin aluminium 
vliesgevelfragmenten direct vanuit de fabriek, 
geplaatst worden in een framework van 
constructieve u-profielen. Het scheidend element 
vormt het geheel. Een transparante massa 
is het resultaat. Doormiddel van een zwart, 
licht spiegelende coating op dubbelglas moet 
het gebouw massa krijgen. Afhankelijk van de 
lichtsterkte en lichtinval zal een zwarte massa of 
een spiegelend vlak zichtbaar worden, waardoor 
vooral de tussenruimten gedetailleerd zichtbaar 
worden. Bij een bepaalde lichtinval, maar 
vooral 's avonds als de lichten binnen aangaan 
zal de vreemde massa zijn inhoud stukje voor 
stukje prijsgeven. De betonnen constructie 
van fragmenten zal zichtbaar zijn achter een 
transparant vlies. 

paragraaf 4.8 
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dubbel glas voorzien van donkere 
spiegelende coating 
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Plattegronden, Doorsneden en 

Aanzichten 

60 vrijstaande villa's 
varierend van 100 - 200 m2 
doorleefmaisonettes met alzijdig uitzicht 

24 hofwoningen 
varierend van 1 60 - 190 m2 
gezinswoningen I atelierwoningen met tuin en binnenhof 

14 doorzonwoningen 
+ /- 160 m2 
shortstay appartmenten I bedrijfswoningen 

+/- 1200 m2 hotelkamers 
24h service hotelreceptie, bar, beheer, bewaking 

25 woonwerkwoningen 
varierend van 80 - 200 m2 
wonen boven winkel I kantoor aan huis I atelierwoningen 

parkeergarage bewoners 
100 plekken 
direct aan snelweg 

supermarkt 
1200 m2 
met 48 parkeerplekken 

sauna, zwembad , daktuin 

3 squash banen, speelveld, terr< 

sauna wintertuin 

park balkon op zuiden 

foodcourt, zitheuvel 

parkplein 

vrijstaande vil la 

paragraaf 4. 9 

vrij staande villa pool poolhouses solarium 

doorzonwoningen speelveld 
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vrijstaande villa's 

+/_ 180 m2 
doorleefmaisonettes met alzijdig uitzicht 

Het palazzo huisvest vrijstaande villa's, gelegen 
aan de oever van de beek. Op 80 meter hoogte 
kijk je uit over het landschap in de richting van 
de stad, het dorp, de snelweg, de beek en de 
zon. Twee maisonnettes zijn doorelkaar heen 
gedraaid, zo dat elke woning als doorleefwoning 
kan functioneren en de onderverdieping kan 
functioneren zonder de bovenverdieping . 

• 

I 

·r .. ... 
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hofwoningen 

+/- 190 m2 +/- 160 m2 
gezinswoningen / atelierwoningen met tuin en 
binnenhof 

Vanuit het beekdal fiets je het verticale landschap 
in. Via een hof betreedt je de woning. Boven het 
hof ligt de tuin die uitkijkt op het landschap en 
het hof. De woningen zijn een transformatie van 
de standaard eengezinswoning en de gesloten 
boerderij. Dit leidt tot een woning die ruimten 
bevat die zeer interessant zijn als atelier of 
kantoor, door de dubbele hoogte en goede 
belichting . 

<l 

0 

Speling tussen 2 typolog ieen 
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catacomben 
Deze vreemde, maar ruimtelijk spannende 

restruimten zijn ontstaan door de dialoog tussen 
de woonwerkkloof en de pa rkeergarage, die beiden 

een voelbare invloed hebben gehad op de ervaring 
van de ru imten . Deze liggen ideaal tussen stad 
en park, tussen de commercieele ruimten van het 

wonenwerken en de parkeergarage en ideaal in 

combinatie met de eceptie van het hotel en de 
catering van het fo dcourt. Deze multifunctionele 

conflictruimte is een uitdagende ruimte voor 
ver.sch illende activiteiten zoa ls vergaderingen, 

conferenties, horeca of winkels. 

woonwerkwoning 
+/- 160 m2 
wonen boven winkel / kantoor aan huis / atelier 

De woonwerkwoningen bieden de mogelijkheid 
te wonen en werken midden in de stad, direct 
verbonden met de snelweg en de steden als Aken 
en Luik. Voorzieningen zeals copyservice kunnen 
gedeeld worden en de mix wonen en werken 
zorgen voor een ruimte die 24 uur per dag actief 
is. De trap is de spil van het huis. De trap verbindt 
wonen en werken. De keuken is tegelijkertijd 
pantry. Wonen en werken overlappen hier. 

==> 

0 
0 

= 

Ir; ( 
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doorzonwoning 
+/- 160 m2 
shortstay appartment / bedrijfswoning 
te smal voor bouwbesluit / hotelhuis 

<> DI I 

~I bf 

parkeergarage direct aan snelweg 

supermarkt met eigen parkeergarage 

D oo 

\ 
I 

00 I 
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De Doorzonwoning is een type dat ontstaan is vanuit de context. Het 

combineert de eigenschappen van de ervaring van het "tijdelijke n, van 

het reizen en de service van een hotel. Het drie meter zeventig brede, 

zes meter hoge en zes-en-twintig meter lange appartement voldoet niet 

aan de eisen van bet bouwbes/uit voor een woning en zal daarom of

ficiee/ te boek staan als een shortstay-appartment. 

Het basisprincipe van een lange maisonette met aan het zuiden een 

verspringing, waar de dubbe/hoge wintertuin het licht dieper de woning 

in voert, is op verschillende manieren getransformeerd in de dialoog 

met de context. In de dialoog tussen de doorzonwoningen en de woon

werkwoningen vormde zich een openbare tuin, een soort balkon op het 

zuiden gericht, die net zoals de wintertuin van de doorzonwoning het 

licht diep in de woonwerkkloof moet brengen. 

Dit type creeert een publieke straat aan de gevel, maar andere varian

ten hebben een binnenstraat, die de woning van de tuin scheidt, zodat 

de dualiteit van stad en landschap ook hier voelbaar wordt. 
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Microkosmos 
resultaat 

Door de wens om vanuit de architectuur van 
het gebouw verschillende ervaringen van het 
landschap Op een context te projecteren, ZOU je 
het gebouw een actuele transformatie van het 
palazzo kunnen noemen. Om het uiteindelijke 
gebouw te beschrijven is de term palazzo niet de 
juiste. Het uiteindelijke gebouw bevat oneindig 
veel plekken en associaties. Je zou kunnen zeggen 
dat het gebouw als een "terminal" verschillende 
landschapservaringen aan elkaar knoopt. De 
plekken waar deze verknoping plaatsvindt, de 
plekken waar verschillende landschapservaringen 
elkaar overlappen ,zijn de Heterotopieen zoals 
die in de doelstelling omschreven werden. 
Op deze plekken heeft de dialoog tussen de 
fragmenten geleid tot een multi-interpretabele 
ruimte die door een groot associatief vermogen 
verschillende ervaringen mogelijk maakt. Deze 
plekken zijn soms een podium voor activiteit, 
"ruimte" en soms vormen ze puur een "plek" die 
mensen in de gelegenheid stelt een beeld van het 
landschap te vormen. Het gebouw functioneert 
zelf ook als een soort landschap dat een plek geeft 
aan woningen, bomen, auto's en constructies. 

Behalve de diversiteit aan functioneel 
programmatische plekken van een hybride 
gebouw bevat dit gebouw ook de "vreemde" 
plekken, de conflictruimte, die het gebouw een 
soort "microkosmos" maken. Vervreemding, 
"het andere" maakt een persoonlijke relatie met 
de plek mogelijk. De microkosmos zou gezien 
kunnen worden als een architectonische strategie, 
die inspeelt op de actuele ontwikkeling van 
steden in stedelijke territoria, die functioneren 
als netwerksteden. De mogelijkheden van de 
"microkosmos" als architectonische strategie 
in een uitdijend stedelijk territorium zijn 
enorm en bevat in zich de oplossing voor de 
identiteitsproblematiek van wonen in hoge 
dichtheid. De microkosmos kan echter alleen 
haar opmaat, het hybride gebouw, ontstijgen 
door in het ontwerpproces de dialoog de kans te 
geven. Dit afstuderen heeft uiteindelijk niet een 
oneindig gedefinieerde en bevestigde plek, maar 
oneindig veel plekken opgeleverd. 

paragraaf 4.10 
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Nabeschouwing 
Dit afstudeerproject heeft concreet een gebouw en 
een stedebouwkundig plan opgeleverd. Behalve 
deze eindproducten is het echte resultaat veel meer 
een enorm leerproces en vergroting, verbreding 
en verdieping van kennis en inzichten. In deze 
algemene woorden zit al een van de belangrijkste 
lessen opgesloten, namelijk het belang van het 
proces. In het begin van mijn afstuderen heb ik 
grate remming ondervonden van het doelgericht 
werken naar een vooraf bepaald einddoel. Deze 
constructivistische manier van werken beperkt 
de vrijheid van het ontwerp en haalt de ervaring, 
het toevallige, het vreemde en het dubbelzinnige 
eruit, terwijl ik daar juist naar op zoek was. Het 
harmonische einddoel is niet meer heilig, maar 
de intensiteit van de ervaringen onderweg des te 
meer. Zo kan ik concluderen dat de Heterotopie 
een analytisch begrip is. Een heterotopische 
ruimte construeer je niet, maar die laat je 
ontstaan door een dialoog te laten ontstaan . Zo 
blijft de verbeelding in de architectuur. 

Een belangrijk proces van mijn afstuderen is 
het loskomen van een gedeeltelijk aangeleerde, 
gedeeltelijk natuurlijke, maar ouderwetse 
ontwerpmethode, die uitgaat van het doelbewust 
creeren van ruimten die je vooraf bedacht 
hebt. Dit zelfkritische proces zou de faculteit 
Bouwkunde in Eindhoven ook moeten hebben, 
omdat het ontwerpproces en ontwerpmethodieken 
te weinig aan de orde komen in het onderwijs en 
projectwerk. Aan de andere kant heb ik juist door 
de intensieve begeleiding tijdens mijn afstuderen 
en mijn eigen begeleiding aan tweede-jaars 
architectuurstudenten enorm aan inzicht gewonnen 
op dit gebied. Afstuderen wordt een stuk plezieriger 
en waarschijnlijk sneller als er minder belang wordt 
gehecht aan het einddoel. Het uitvoeren van het 
ontwerpproces, het onbevooroordeeld bezig zijn 
met ontwerpstrategieen zonder te snel te denken 
aan het eindproduct, kost veel minder energie. Het 
proces wordt af en toe stil gezet, gepresenteerd en 
geevalueerd, om weer met nieuwe inzichten het 
proces te voeden. 

Het afstuderen is een lang proces. Het probleem 
dat hierdoor ontstaat is dat je zolang met iets bezig 
bent dat je van inzichten verandert tijdens een 
project, en steeds de verleiding er is op nieuw te 
beginnen en het anders te doen. Zo zijn er dingen 
op mijn pad gekomen die ik bewust niet meer 
toegevoegd heb of links heb laten liggen. Zo kwam 
er in het ontwerpproces vaak een onderbewuste 
drang naar sculpturale vormen, naar vloeiende 
architectuur boven drijven. Dit verlangen is nog 
niet instrumentaal, maar mijn wens is dit verder 
te ontwikkelen in andere projecten. Het werken 
met andere software is daarvoor een vereiste. 
Behendigheid hierin vergroot de mogelijkheden 
van architectuur duidelijk. 

Behalve algemene verworvenheden zijn er voor 
het afstudeeronderwerp specifieke conclusies te 
maken, terwijl tegelijkertijd nieuwe vragen alweer 
opdoemen. Kort wil ik een paar dingen noemen: 

De Heterotopie is geen strategie zoals in de 
doelstelling kan warden gelezen. Het is een 
analytisch begrip. De bedoelde ruimte is wel 
een interessante ruimte die een belangrijke rol 
kunnen spelen in het stedelijk territorium en de 
architectuur van de netwerkmaatschappij die toch 
steeds meer zichtbaar wordt. Belangrijk is dat de 
netwerkenmaatschappij niet te letterlijk wordt 
omgezet in een ruimtelijk model. Interessanter 
is de netwerken te zien als landschappelijke 
ervaringen die kunnen overlappen en een dialoog 
kunnen aangaan met andere landschappen. 
Daar waar dit gebeurt kan het nieuwe publieke 
domein ontstaan . Zoals het oude kerkplein een 
afspiegeling was van de zuilenmaatschappij, 
zo zou de heterotopische ruimte een kritische 
afspiegeling kunnen zij n van deze tijd in cont rast 
met de capsulaire themawijken. 

De kwaliteiten van het landschap, en vooral 
het gefragmenteerde landschap van stedelijke 
territoria kunneri alleen volledig warden benut, 
door architectuur helemaal naar het begin te 
verplaatsen van het ontwerpproces. Zo ontstaan 
er veel oorspronkelijkere en meer aan de context 
gerelateerde ruimten. Er ontstaan zo vanzelf 

"plekken", duurzame plekken . De stedelijke 
ruimte wordt meer multi-interpretabel en een 
persoonlijke relatie met de context wordt continu 
en dynamisch, aan verandering onderhevig door 
een veranderend referentiekader. In het geval van 
de uitdijende, gefragmenteerde stedelijke territoria 
zoa ls de Parkstad bezit het architectonisch object 
een groat stedebouwkundig potentiaal, in de 
zin van de mogelijkheid invloed te hebben 
op de ervaring van de context. Het ambigue 
landschap van de territoriumstad is immers een 
voedingsbodem voor een enorme diversiteit aan 
ontwikkelingen, die maximaal uitgebuit kunnen 
warden door architectuur. Er ligt daardoor wel een 
grate verantwoordelijkheid bij de architect. De 
rol van de stedebouwkundige is niet uitgespeeld . 
Deze zoekt naar potentiaal, legt de potentie bloat 
en creeert meer dynamische en metafysische 
kaarten van de context waarop de architect kan 
reageren. Specifiek gericht op de Parkstad ligt 
de kracht van het gebied ook veel meer in de 
potentie van het enorm diverse gefragmenteerde 
landschap dan in de uitbuiting en thematisering 
van het woord Parkstad . 

Het stedebouwkundig concept van het 
precisiebombardement gaat uit van de kracht van 
architectuur en de mogelijkheid invloed te hebben 
op de ervaring van de context . Dit concept biedt de 
mogelijkheid de enorme potentie van de Parkstad 
bloat te leggen, door specifieke architectonische 
ingrepen in plaats van grate overkoepelende 
thema's die de diversiteit en dubbelzinnigheid van 
het territorium el imineren. Een manier om invulling 
te geven aan zo een specifieke architectonische 
ingreep is de "microkosmos". De Microkosmos als 
strategie kan uitgelegd warden als het creeren van 
hybride structuren, die ve rsch illende landschappen 
en fragmenten bij elkaar brengen, om een dialoog 
met elkaar aan te gaan. In deze structuren ligt 
nog een enorme potentie en uitdaging. Niet alleen 
omdat deze structuren een instrument zijn in de 
identiteitsproblematiek van het wonen en de vraag 
naar nieuwe plekken, maar vooral ook omdat ze 
interessante stud ieobjecten zijn, die nieuwe 
ruimten en ervaringen kunnen opleveren. 
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