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lnleiding 

Dit is het verslag van mijn afstudeerproject van de studie bouwkunde aan 
de Technische Universiteit Eindhoven Dit afstudeerproject richt zich op 
de herbestemming van het NDSM-terrein oost in Amsterdam. 

Het project is voortgekomen uit het atelier 'Het Schisma', waarin het 
vraagstuk rond de omgang met monumenten centraal stond. Dit werd 
vanuit een theoretische invalshoek benaderd. 
In de loop van het project is het zwaartepunt van mijn aandacht verscho
veh van monumenten naar informele stedebouw. Dit komt voor een groot 
deel omdat de locatie als geheel voor mij interessanter is en meer waarde 
heeft dan de afzonderlijke gebouwen en objecten. Daarnaast interesseer
den de huidige ontwikkelingen op het terrein mij erg. 

De titel van het afstudeerproject luidt: 'In het KADER van de vriJheid'. Het 
onderzoeken van het begrip vrijheid heeft een belangrijke rol gespeeld 
tijdens mijn afstuderen. Dit wordt door veel mensen als bijzondere waarde 
genoemd van het huidige terrein en ik vond het belangrijk om daar iets 
van te behouden in het toekomstige plan. lk concludeerde echter ook, dat 
vrijheid gedefinieerd wordt door een kader, door dingen die vastliggen, 
onmogelijk zijn of door afspraken. Vandaar dat 'kader' een dubbele lading 
heeft in de titel. 

De ondertitel luidt: 'Luctor et emergo'. Dit betekent: 'lk worstel en kom 
boven'. Ten eerste slaat dit op het terrein wat leidend voorwerp van dit 
afstudeerproject is. Het doel van het ontwerp is het terrein los te trekken 
van moeilijkheden als faillissement, leegstand, verrommeling en verwaar
lozing. Wat niet meer gebruikt kan worden, moet verdwijnen . Wat nog wel 
gebruikt kan worden, moet zo goed mogelijk benut worden, op een manier 
die past bij de eigenschappen ervan. 
Ten tweede slaat dit op het afstudeertraject zelf, wat niet altijd even 
vloeiend was. Om te beginnen was de omvang van het terrein iets om 
aan te wennen. Eerdere projecten tijdens mijn studie beperkten zich 
tot de schaal van een enkel gebouw terwijl het hier om een terrein van 
ruim 15,5 ha gaat. Daarnaast was er het theoretische gedeelte waarmee 
kennis gemaakt moest worden. Hierin was het voor mij vooral lastig om 
me te beperken tot enkele thema's. Als laatste zou ik de niet-alledaagse 

uitkomst van het plan willen noemen. Stedebouwkundige en architecto
nische principes zijn als het ware opnieuw 'uitgevonden' en op onconven
tionele wijze toegepast of vertaald. 

Uiteindelijk ben ik 'boven gekomen'. De mijzelf gestelde opdracht was niet 
de meest simpele, maar uiteindelijk ben ik tevreden over het resultaat. 
Met het ontwerp water ligt denk ik dat ook het terrein er bovenop zou 
komen. Het zou zorgen voor een stevige impuls waarbij duidelijk zichtbaar 
wordt dater een nieuw tijdperk aangebroken is. 



Samenvatting 

Het NDSM-terrein ligt aan het IJ in Amsterdam Noord en is tot 1984 in 
gebruik geweest als scheepswerf. De belangrijkste dingen die hieraan 
herinneren zijn 4 grote loodsen, 2 scheepshellingen en een kraan. Het 
ensemble van deze objecten staat op de nominatie om tot Rijksmonu
ment benoemd te worden. In de periode na 1984 is er langzamerhand 
andere bedrijvigheid in de plaats gekomen van de scheepsbouw. De plek 
wordt op dit moment vooral gebruikt door mensen die niet goed een plek 
kunnen vinden in de rest van de stad. Daarbij valt te denken aan kunste
naars die goedkope werkruimte zoeken, kleinschalige bedrijfjes, culturele 
verenigingen, ondoorzichtige handeltjes, soms ook zwervers, mensen die 
materiaal willen opslaan en organisatoren van allerhande evenementen. 
Voor de evenementen lenen de grote loodsen zich uitstekend. De indivi
duele ruimte is echter beperkt. 

Tijdens het project is een fascinatie ontstaan voor de vrijheid die er op 
het terrein heerst en die veel gebruikers van de plek als een bijzondere 
waarde beschouwen. Ook de omgang met de 'monumenten' is daarbij 
opmerkelijk. Er wordt vrij respectloos omgegaan met de materialen. Veel 
gebouwen staan er vervallen bij en het volspuiten van gevels met graffiti 
is aan de orde van de dag. Om deze redenen zijn de begrippen authen
ticiteit, wat sterk samenhangt met monumentenzorg, en vrijheid nader 
onderzocht. lk concludeer dat authenticiteit niet zozeer te maken heeft 
met het in een bepaalde staat conserveren van materiaal. Op deze locatie 
is het bijvoorbeeld juist heel kenmerkend dat de gevels voortdurend zijn 
veranderd. Een belangrijke conclusie aangaande het begrip vrijheid is 
dat vrijheid niet kan bestaan zonder dater dingen vastliggen. Dit noemen 
we dan beperkingen, regels of kaders. Hoe meer er vastgelegd is, des 
te beperkter is de vrijheid en dus de mogelijkheid tot het zelf maken van 
keuzes en het uitdrukken van de eigen identiteit. Veel vrijheid brengt ech
ter ook problemen van onvoorspelbaarheid met zich mee. Dit kan bijvoor
beeld belemmeringen opleveren in de praktische bruikbaarheid. 

Er is een plan gemaakt voor het terrein wat houvast biedt voor langere 
tijd. Daarbinnen zijn een aantal waardevolle kenmerken van het terrein als 
uitgangspunt genomen. De belangrijkste zijn de vrijheid die er heerst en 
de bedrijvigheid die het terrein altijd gekenmerkt heeft. Daarnaast worden 

de bestaande gebouwen gebruikt voor functies die er goed bij passen en 
moet er meer ruimte komen voor individuele gebruikers. Tegelijkertijd is 
het de bedoeling de imposante open ruimten in de loodsen en op de hel
lingbanen te benadrukken. De omgang met de gevels is zo veel mogelijk 
in lijn met de voorgaande ontwikkelingen. 

De serie uitgangspunten heeft geleid tot een concept. Hierin valt het plan 
in 3 lagen uit te splitsen: 

1. bestaande objecten: loodsen als openbare ruimte en bin
nenkant hellingbanen als goedkope atelierruimte. 
2. voorzieningenlaag: hierin worden de basale wijkvoorzieningen 
geconcentreerd, waaronder parkeren. 
3. weefsel: hierin worden individuele gebouwen opgenomen. 

De belangrijkste en meest bruikbare elementen op het terrein zijn de 
4 loodsen en de 2 hellingbanen. Deze worden in het plan behouden. 
De loodsen kunnen voor grote evenementen worden gebruikt en zijn 
openbaar gebied. De bovenvlakken van de hellingbanen blijven leeg en 
vormen daarmee publieke buitenruimte De binnenruimten van de helling
banen kunnen in gebruik blijven als goedkope atelierruimte. 

De belangrijkste voorzieningen die de wijk nodig heeft worden geconcen
treerd in 12 torens. Het is de bedoeling dat het weefsel fijnmazig wordt 
met veel activiteit op het maaiveld. Stilstaande auto's passen niet in het 
straatbeeld. Hier wordt plek voor geboden in de voorzieningentorens. 
Daarnaast kan men in de torens afval inleveren en zijn er brandkranen 
te vinden. Boven in de torens bevinden zich bijzondere ruimtes die voor 
publieke functies bestemd zijn. Daarbij kan gedacht worden aan een 
postkantoor, kinderopvang, wasserette, sportvoorziening, expositieruimte, 
(avond)winkel, cafe of hotel. 

Er wordt een kader opgesteld waarbinnen zich een nieuw fijnmazig weef
sel kan gaan vormen. Hierin kunnen individuele gebouwen opgenomen 
worden. Het kader bestaat uit een combinatie van een grid met regels die 
daar gedeeltelijk aan gekoppeld zijn. Het grid neemt de 2 opvallende rich
tingen die in het terrein voorkomen over waardoor het aansluiting zoekt bij 
de bestaande situatie. De regels zijn dusdanig opgesteld dat de bebou
wing een aantal gemeenschappelijke kenmerken zal hebben, maar de 



gebruikers daarnaast ook een bepaalde vrijheid houden om hun identiteit 
tot uiting te kunnen brengen. 
De bestaande objecten worden door het weefsel ingebed en de gigan
tische afmetingen ervan worden benadrukt door de fijnmazigheid van 
het weefsel. Het weefsel kruipt in de huid van de loodsen, waardoor de 
binnenruimten van die loodsen gaan functioneren als overdekte openbare 
ruimten. Hier kunnen nog steeds allerlei evenementen gehouden worden. 

Waar het weefsel en de loodsen elkaar raken ontstaat een confrontatie. 
Er is voor gekozen om te gaan met de loodsen zoals dat door de jaren 
heen gedaan is. Daarbij werden met het grootste gemak aanbouwen aan 
de loodsen gemaakt, gevels doorbroken en weer dicht gemaakt of zelfs 
hele gevels voorzien van nieuwe raampartijen. Het zijn juist de hoofd
draagconstructie en bepaalde constructiedelen in de gevels die een 
meer permanent karakter hebben en daarom ook behouden blijven in de 
nieuwe gevels. 









Geschiedenis 
Het terrein waar zich nu de NDSM-werf bevindt ligt in het gebied dat ooit 
ingepolderd is onder de naam 'Paider VIII' of 'Noorder-IJpolder'. Amster
dam was sinds 1880 eigenaar van 427 ha van deze polder, welke op 1.2 
meter onder NAP lag. Dit land we rd tot de 1 e Wereldoorlog verpacht aan 
landbouwers. Het oostelijke gedeelte van het terrein werd in 1916 aan de 
Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij (NSM) verpacht. In 1920 kreeg 
de Nederlandsche Dok Maatschappij een westelijker gelegen terrein in 
erfpacht. 
Aanvankelijk werden er 1000 noodwoningen gebouwd, en in 1919 startle 
de bouw van Tuindorp Oostzaan. Deze locatie lag voor de hand, omdat 
deze al in eigendom van Amsterdam was. Daardoor kon de bouw ten tijde 
van grate woningnood snel beginnen. 
In de jaren die volgden, van 1920 tot ongeveer 1970, werden een aantal 
kanalen in het gebied gegraven en oak weer gedempt. De belangrijkste 
hiervan was het eornelis Douweskanaal. De verbinding van dit kanaal 
met het IJ lag ten oosten van de oorspronkelijke NDM-werf. Al het graven 
en dempen van kanalen vond overwegend plaats in het kader van de 
ontwikkelingen van de NDSM-werf. 

In 1795 ging de voe failliet, waarna in 1827 op het oude werfterrein van 
de VOe een fabrieksconglomeraat werd gesticht. Vanaf 1840 richtte deze 
zich oak op grate scheepsnieuwbouw. Deze bedrijfstak bleek na 50 jaar 
niet meer rendabel en werd gestaakt. In 1891 werden de machinebouw
activiteiten overgenomen door de Nederlandsche Fabriek van Werktui
gen en Spoormaterieel. Vanaf dat moment gingen er stemmen op om 
de scheepsbouwactiviteiten weer op te pakken. Hiertoe werd de NSM 
opgericht. Door groei van de NSM werf werd besloten in 1915 een nieuw 
terrein aan open water te bemachtigen. 
Door toedoen van de 1 e Wereldoorlog kwam de bouw van loodsen 
en grondwerkzaamheden pas in 1919 goed op gang. Er werd meteen 
gekozen voor een slimme indeling van het terrein om arbeidskracht te 
sparen. De indeling van aanvoer van ruw materiaal, loodsen en helling 
was zodanig dat kranen en lorries zo min mogelijk afstand af hoefden te 
leggen. 

Vele bijgebouwen werden gebouwd en weer afgebroken. Een aantal 
gebouwen van de oude NSM-werf werden in 1927 verplaatst naar de 
nieuwe werf. Meest opvallend zijn daarbij de loodsen die op het nieuwe 
terrein de smederij en de timmerloods werden. Deze waren op het oude 
terrein namelijk met elkaar verbonden en vormden de in 1909 gebouwde 
grate scheepsbouwloods van de NSM. Op het nieuwe terrein kregen ze 
een nieuwe functie en stonden ze in de schaduw van hun grotere, jongere 
broer uit 1920. Hierdoor was er niet alleen een belangrijk artefact van de 
oude werf bewaard gebleven, maar tevens een symbolische verbinding 
met de oerlocatie van de grate Amsterdamse scheepsbouw-industrie. 
In de periode tussen 1927 en 1940 werd de zuidwesthoek van het ter
rein volgebouwd met grotere en kleinere werkplaatsen ten behoeve van 
diverse toeleveranciers. 

"" o~ • •H•/A"f r wr_. 

Procede samenstellen schepen uit 2 delen 



Tussen 1940 en 1942 werd gestart met bouw van de lange, vijfde 
scheepsbouwhelling. Deze werd gebouwd op het terrein dat de scheiding 
vormde tussen de NSM en de NDM. In 1946 fuseerden de NSM met de 
NDM tot de NDSM. Al snel groeide de werf uit tot een van de modernste 
en beste werven ter wereld met een goed gevulde en gevarieerde order
portefeuille. Naast passagiersschepen legde de werf zich ook toe op de 
bouw van tankschepen en zelfs de eerste generatie mammoettankers. 
Deze werden in twee helften gebouwd, waartoe de werf een inventief 
procede ontwikkelde. 
Na moeizame fusies in 1968 en 1971 werd de NDSM gedwongen te stop
pen in 1978. Onder de oorspronkelijke naam NSM werd er een doorstart 
gemaakt. Ook deze ging ten onder in 1984. Daarmee kwam een einde 

aan een glorieuze en roemruchte bedrijfstak in Amsterdam. 

Beschrijving van de belangrijkste bebouwing 

Scheepsbouwloods 
Deze loads, gebouwd in 1920 onder architectuur van G.J. Langhout, 
vervult stedebouwkundig gezien een dubbele rol. Zijn plaats werd bepaald 
door de locatie van de aanvoer van ruw materiaal, via het zijkanaal naast 
het NDSM terrein, ten oosten van de loads. Ten tweede vormt het de 
afscheiding met het verder naar het noorden gelegen Cornelis Douwester
rein en is het immense gebouw vanuit zijn omgeving een onmiskenbaar 
landmark. 



~u1 geve sc eepsbouwloods 

Oak uit architectonisch oogpunt is de hal van grate waarde. De loads is 
niet alleen imposant vanwege zijn indrukwekkende formaat, maar oak 
door zijn geometrische gevel. De vakwerkconstructie wordt afwisselend 
opgevuld door grate blauwe deuren en bakstenen, welke warden aange
vuld met hoge smalle ruiten. De zuidgevel van de loads heeft enkele uit
bouwen. De scheepsbouwloods bestaat uit een samengestelde hal. Deze 
bestaat uit een meervoudige langshal met 6 beuken en een eenbeukige 
dwarshal met daarin een zolder voor de mallen. De staalconstructie is 
uitgevoerd als vakwerk met geklonken verbindingen en bestaat uit zware 
vakwerkkolommen die zowel de grate kraanbaanliggers als de veel lich
tere dakconstructie dragen. De daken zijn voorzien van grate lichtstraten. 
Binnenin de loads valt de constructie erg op. 

Hoofddraagconstructie scheepsbouwloods 



Complete constructie scheepsbouwloods 

--- -~ - - ---~ 
Laswerkplaats 
De hal vormt de noordwestelijke afsluiting van de oorspronkelijke werf 
oost. Deze scheiding tussen de werf oost en werf west is niet meer goed 
zichtbaar vanwege de demping van het Cornelis Douweskanaal wat pal 
west van de laswerkplaats liep. Tot in het jaar 2007 werd de loods nog 
steeds gebruikt als laswerkplaats, alleen nu door de firma Aarding. 
Architectonisch is de loods uiterst imposant. Niet alleen vanwege het 
formaat van de loods, maar ook de immense deuren, afgewisseld met 
enorme bakstenen muurvlakken. De eenvoudige rechthoekige vorm van 
het bouwlichaam wordt in de oost- en westgevel onderbroken door de 
opstaande daklichten. De lichtinval door de daklichten geeft de loods van
binnen een bepaalde sereniteit. 



Zuid- en westgevel lasloods 

De binnenzijde van de loads is in twee beuken verdeeld door een zware 
staalconstructie. De kolommen van deze constructie ondersteunen de 
kraanbaanliggers en zijn forse samengestelde kolommen. Bovenop deze 
kolommen staan slankere kolommen die de dakconstructie dragen. 

De gevels van de lasloods bestaan, in tegenstelling tot die van de andere 
loodsen, uit een dubbele laag bakstenen. De buitenste laag is massief, 
terwijl de binnenste is opgedeeld door een vakwerk. 

Binnenzijde lasloods 



Hoofddraagcoristruclie lasloods 

Volledige coristructie lasloods 

Timmeiwerkplaats 
Dit gebouw was een onderdeel van het gebouw dat oorspronkelijk werd 
gebouwd aan de Conradstraat n 1909, en we rd in 1927 verplaatst naar 
de huid ige locatie op het NDSM terrein . Ze vormt samen met de laswerk
plaats de westelijke afscheiding van de NDSM werf. Doordat ze verplaatst 
werd vormt ze samen met de smederij een belangrijke link met de oerlo
catie van de Amsterdamse scheepsbouwhistorie. 

De draagconstructie bestaat uit een forse centrale ligger die wordt onder
steund door 3 forse vakwerkkolommen, met dwars daarop spanten die 
aan de uiteinden slechts licht ondersteund warden. 
De gevel bestaat uit een raamwerkconstructie, af\Nisselend opgevuld met 
baksteen en raampartijen met vierkante ramen. De daklichten liggen als 
een rups dwars over het licht hellende zadeldak. 



Zuidgevel timmerwerkplaats Hootddraagconstructle timmerwerkplaats 

Volledige constructie timmerwerkplaats 



Deze hal vormde samen met de timmerwerkplaats op het oude terrein 
van de NSM de grote scheepsbouwloods. De constructie is dus gelijk met 
die van de timmerij , alleen een paar spanten korter en de ori~ntatie is 90 
graden verdraaid , iets wat aan de buitenkant goed te zien is aan de licht
koepels op het dak. Ook de vlakverdeling van de gevels is erg getijkend, 
alleen met een andere invulling . 
De aanbouw aan de smederij heeft een geheel andere en lichtere con
structie, die een veel kleinere overspanning heeft. 

Positie smederij 

Oostgevel smederij 



Volledige constructie smederij 

Hellingbanen en Hijskraan 
De heltingbanen zijn in de loop der jaren vele malen gewijzigd. De hel
lingen II en Ill werden gebouwd in 1920. Deze zijn in 1965 samen
gevoegd, en heet op dit moment de X-helling . Dit is de smalste van de 
twee overgebleven hellingen. Helling IV werd gebouwd in 1927 en uitge
breid in 1952 en heet op dit moment de Y-helling. 
Een van de grate hijskranen staat er nu nog steeds en is gebouwd in 
1919-1920. 

Positie hellingbanen en kraan 





De docklandshal staat ingeklemd tussen de laswerkplaats en de grote 
scheepsbouwloods. Deze loods is duidelijk van later datum dan de andere 
twee loodsen. De grote ruimte in de loods (ongeveer 6000 m2) wordt op 
dit moment gebruikt voor allerlei evenementen. 
De constructie van de loods is veel simpeler dan die van alle andere 
loodsen en slanker omdat ze niet gedimensioneerd zijn om kraanbanen te 
dragen. De Docklandshal heeft alleen voor- en achtergevels. De zijgevels 
worden gedeeld met de naastgelegen loodsen. 

Positie Docklandshal 



Analyse omgang met de gevels van de loodsen 

Het NDSM-terrein heeft door de jaren heen veel veranderingen onder
gaan. 
Daarbij zijn er elementen binnen het terrein aan te wijzen die meer perma
nent van karakter zijn dan andere. Zo zijn bijvoorbeeld de 4 overgebleven 
loodsen in hoofdvorm vaststaande volumes binnen het terrein. De hoofd
draagconstructies zijn vrijwel onaantastbaar omdat hier de hele gebouwen 
op steunen, letterlijk en figuurlijk. De gevelvlakken zijn minder onaantast
baar gebleken. Hierin werden waar nodig doorbrekingen gemaakt voor 
deuren of ramen of er werden aanbouwen tegen de gevels gebouwd en 
eventueel later weer weggehaald. 

In bijgaande foto's zijn voorbeelden te zien van wat voor versch1llende 
wijzigingen er zoal plaats hebben gevonden in de gevels. 

Doorbrekingen in de hellingbanen 

Lappendeken in de smederij 



In de navolgende serie zijn de gevels van de scheepsbouwloods afge
beeld. Deze tonen de duidelijke evolutie van deze loods door de jaren 
heen. 
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Visie op de locatie 

Sinds 1984 is het terrein nauwelijks meer in gebruik zoals het bedoeld 
was. Tot voor kart was de firma Aarding het enige bedrijf wat nag 
scheepsonderdelen maakte op dit terrein , in de lasloods. In plaats 
daarvan is door de jaren heen wat kleinschalige, ondoorzichtige bedrij
vigheid teruggekomen . De laatste jaren hebben vooral kunstenaars en 
culturele verenigingen interesse in, met name, de grate loodsen. 

De gemeente Amsterdam is al een aantal decennia bezig met de heront
wikkeling van de IJ-oevers. Dit gebeurt in fasen. Het oostelijke NDSM-ter
rein zal zeker niet eerder dan in 2020 aan de beurt zijn. Totdat het tijd is 
voor die meer duurzame inrichting van het terrein wordt het verklaard tot 
culturele broedplaats . Enkele organisaties, waaronder Stichting Kinetisch 
Noord, hebben gedurende die tijd gebouwen in beheer en kunnen er 
initiatieven ontwikkelen en uitvoeren . 

Het terrein heeft duidelijke begrenzingen doordat het aan drie zijden wordt 
omgeven door water en aan een zijde wordt begrensd door een weg die 
leidt naar de doorgaande route door het stadsdeel. Het feit dat het gaat 
om een ensemble van loodsen, hellingbanen en kraan heeft een grate 
meerwaarde. De objecten ontlenen een groat deel van hun betekenis aan 
de plaats op het terrein en hun verhouding tot andere objecten . Hierdoor 
is het geheel herkenbaar als scheepswerf. Aan de specifieke plaatsing 
van de objecten ten opzichte van elkaar en de rails die door het terrein 
lopen is deels het productieproces nag af te leiden. 

Wat grate indruk maakt op dit moment op het terrein is de leegte. Dit 
wordt door veel mensen die nu werken op het terrein als bijzondere 
waarde gezien , zeker zo vlak bij het stadscentrum. Deze leegte, vooral 
op en rand de hellingbanen , vanwaar men uitkijkt over het IJ. wordt in het 
voorlopige masterplan behouden en aangeduid als stedelijk plein. 
Deze leegte is echter niet zo kenmerkend voor deze plek geweest als de 
bedrijvigheid , tenzij het geweest moet zijn op de hellingbanen op momen
ten dat een schip net te water was gelaten. Deze bedrijvigheid spreekt 
nag van de foto's die stammen uit de tijd dat de werf nag als zodanig in 
gebruik was. 

Mijn belangrijkste fascinatie is die voor de veranderlijkheid van het terrein 
en de onderdelen ervan, nu, maar oak vroeger. Het is een kenmerk dat 
voor mij sterk bij deze plek hoort. Het is heel onnatuurlijk om op deze 
plek monumenten te gaan fixeren in een staat op een bepaald moment 
zeker wanneer men weet dat de gebouwen door de jaren heen zelf oak 
bijna continu veranderingen hebben ondergaan. Oak het behoud van de 
recentelijk ontstane leegte zal alleen maar goed zijn om melanchorie op te 
wekken die verband houdt met het verdwijnen van de scheepsindustrie. 



Wat betreft de grootsheid en ruimte op het terrein vind ik de grote ruimten 
die overspannen worden in de loodsen, met name door de lasloods en 
de scheepsbouwloods, het meest indrukwekkend. Het feit dat de com
plexe constructies alleen aan de binnenkant van de gebouwen zichtbaar 
zijn, draagt hier sterk aan bij . Ook de beleving op de hellingbanen is 
waardevol. Het zijn opmerkelijke objecten en de bovenvlakken ervan 
bieden een bijzonder perspectief op het IJ. 

Naast een handjevol nieuwsgierige bezoekers komen er op dit moment 
vooral mensen die erg gedreven zijn in hun activiteiten maar elders in de 
stad geen plek vinden om deze uit te kunnen voeren. Deels zijn dit indi
viduen als kunstenaars of eenmansbedrijfjes die een goedkope werkplek 
zoeken of opslag voor materialen nodig hebben. Soms vind je er daklozen 
of rondreizende mensen, maar het gaat ook om theatergroepen die ruimte 
zoeken, een skateclub die plek voor een baan zoekt en mensen die ex
posities en festivals willen organiseren zoals het Robodockfestival. Deels 

vinden de individuen hun plek in de kleinere ruimten op het terrein zoals 
de oostvleugel van de scheepsbouwloods, die hier recentelijk voor ge
schikt is gemaakt of de ru imten die zich onder de hellingbanen bevinden. 
Maar deze ruimte is erg beperkt. De loodsen voorzien goed in onderdak 
voor evenementen en festivals . 

Een theatermaker die zijn nieuwe verenigingsruimte in de ooststrook van 
de scheepsbouwloods aan het inrichten was, voelde zich erg prettig op 
het NDSM-terrein. "Hier heb je nog horizon, hier kun je op adem komen. 
Oat komt niet alleen door het uitzicht, maar ook omdat er een bepaalde 
vrijheid heerst." 
Ook een kunstenaar en gebruiker van een ruimte in de grote hellingbaan 
was enthousiast over de sfeer op het huidige terrein. Hij noemde de 
'flexibele rooilijnen' , het feit dat je hier op een gemoedelijke manier een 
stuk ruimte van je buurman kunt benutten als dat nodig is, een belangrijke 
kwaliteit. 



De grate loodsen sluiten goed aan bij de grotere activiteiten en evene
menten die gehouden warden. Het is ook met name de indrukwekkende 
binnenruimte van de loodsen die mij het meest aanspreekt. Daarom 
moeten deze loodsen ook voor deze grootschalige activiteiten gebruikt 
blijven warden. Het is eerder de kleine, individuele ruimte waar op dit 
moment gebrek aan is. Een signaal hiervoor zijn de oude bussen, vracht
wagens, stacaravans en boten die naar het terrein warden gehaald om 
als (goedkope) oplossing voor dit probleem te dienen. Niet voor niets 
wordt op dit moment een plan ontwikkeld voor individuele ruimte voor 
allerlei kunstenaars en startende bedrijfjes. Dit is weer een teken dat hier 
behoefte aan is. Alleen de plek, de scheepsbouwloods, is weliswaar een 
goedkope oplossing, maar naar mijn mening niet ideaal omdat andere 
kwaliteiten van de loads hiermee verloren gaan. 

Het gebruiken van soortgelijke terreinen voor culturele functies wordt vaak 
gezien als een soort tijdelijke oplossing; een nuttige functie gedurende de 
periode dater nog geen investeerders zijn of er misschien wel al nieuwe 
plannen warden gemaakt. 
In de discussie met de titel 'Multi Culti Bah' die op internet te vinden is 
(zie appendix A) komt naar voren dat de omgang met plekken in de stad 
die een sterke ontwikkeling doormaken vaak een gevoelig punt is. Mijn 
mening is dat een bepaalde plek nooit voor lange tijd echt hetzelfde kan 
blijven. Oat is wel wat een deel van de mensen in de discussie zou willen , 
maar zo werkt het nu eenmaal niet. Oat er zich op een plek spontaan din
gen ontwikkelen en dat dat een tijdelijke situatie is, is voor een groat deel 
ook de charme ervan. 
lk denk dat wanneer een plek voor een bepaalde periode bepaalde kwa
liteiten heeft dit heel waardevol is. Het is de kunst te onderkennen dater 
hoe dan ook dingen zullen gaan veranderen, dus dan kun jeer maar beter 
over na denken en beslissen water gepland wordt en wat niet. Daarbij is 
het belangrijk te bedenken wat de kwaliteiten op dat moment zijn en hoe 
die kunnen warden behouden in latere ontwikkelingen . 





Doelstelling 

Het doel van het project is om een herbestemmingsontwerp te maken 
voor het NDSM terrein. Hierbij wordt uitgegaan van een specifieke doel
groep die verderop beschreven zal warden . Daarnaast wordt geprobeerd 
de waardevolle kenmerken van de huidige situatie een plaats te geven in 
de toekomstige situatie. 
De vrijheid van gebruikers is een belangrijk thema. Ze moeten gebouwen 
gemakkelijk aan eigen wensen en budget kunnen aanpassen. Deson
danks moet het een duurzaam ontwerp warden wat gedurende lange tijd 
op het terrein aanwezig kan blijven. Basisvoorzieningen en een bepaalde 
mate van voorspelbaarheid van de omgeving zullen een belangrijke rol 
spelen. Het ontwerp moet leiden tot een goede samenhang van be
staande ruimtelijke kwaliteiten die aanwezig zijn op het terrein en nieuw 
toe te voegen elementen. 
In onderstaande plattegronden is aangegeven wat de huidige situatie 
van het terrein is en vervolgens hoe de uitgangssituatie is na sloop van 
onbruikbare en minder waardevolle objecten. 

Doelgroep 
Een keuze is geweest om niet te proberen tegemoet te komen aan de 
specifieke eisen op dit moment, maar het terrein voor langere tijd bruik
baar te maken oak als die eisen veranderen (er komen andere mensen, er 
ontstaat behoefte aan andere activiteiten), waarbinnen de mensen die nu 
gebruik willen maken van het terrein oak hun plek kunnen vinden. Daarbij 
kan wel een soort gemene deler van die gebruikers omschreven warden. 
Zij vinden vaak moeilijk een plek elders in de stad, hebben meestal een 
laag budget, hebben een hoge mate van zelfwerkzaamheid, werken veel 
samen en hebben behoefte aan zelfexpressie. De omgeving die deze 
mensen creeren en de activiteiten die zij ondernemen veranderen vaak 
snel. 

Plattegrond van de oude situatie 



... 
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Plattegrond van de situatie na sloop 

Functies van het terrein 
Er moet binnen het terrein ruimte blijven voor de grote evenementen die 
er al gehouden worden. Omdat de ruimtes in de 4 loodsen die gehand
haafd blijven daar goed bij passen, worden deze daarvoor gebruikt. Op 
het moment dater geen evenementen zijn, is dit openbaar gebied. 
Er zijn een aantal kleinere ruimtes aanwezig op het terrein. Deze be
vinden zich in de ooststrook van de scheepsbouwloods en onder de beide 
hellingbanen. Deze zijn op dit moment al in gebruik door kunstenaars en 
kleine cultuurverenigingen. Dit zal zo blijven en hiermee wordt voorzien in 
low-budgetlocaties. 
Om de overige individuele gebruikers op te kunnen nemen op het terrein 
zal nieuwe ruimte nodig zijn . Daarnaast zal voor de belangrijkste voorzie
ningen die de wijk nodig heeft gezorgd worden. 

Ruimte 
Om een hoge mate van bedrijvigheid terug te krijgen op het terrein wordt 
een hoge dichtheid van bebouwing nagestreefd met een fijnmazige 
morfologie. Om de grote ruimten in de loodsen en op de hellingbanen te 
benadrukken , zullen deze ingesloten worden door de nieuwe individuele 
bebouwing, alsof ze door een weefsel worden ingebed. Het weefsel wat 
de individuele bebouwing kan opnemen en de grote bestaande objecten 
zijn wezenlijk verschillend van elkaar. Het weefsel representeert het 
individu en is fijnmazig, de grote objecten representeren het collectieve en 
hebben duidelijk een andere schaal. 



D 

Hellingb nen 

Plattegrond met bestaande functies 



Essay: Authenticiteit 

De termen authenticiteit en authentiek warden op vele manieren gebruikt. 
lkzelf denk bij het begrip authentiek in eerste instantie aan monumenten. 
Authenticiteit of oorspronkelijkheid heeft voornamelijk betrekking op de 
kenmerken vorm en materiaal van het cultureel erfgoed. Is de huidige 
betekenis van authenticiteit met betrekking tot de monumentenzorg en het 
erfgoed wel gerechtvaardigd? De beantwoording van deze vraag begint 
bij een onderzoek naar het ontstaan van de term authenticiteit en de 
betekenis ervan. 

Authenticiteit betekent 'het authentiek-zijn'. Het woord authentiek is 
ontleend aan het Franse authentique in de 12e eeuw. Het stamt af van het 
Latijnse authenticus en het Griekse authentik6s. 
Het Latijnse authenticus betekent 'met eigen hand voltrekkend, veroorza
kend' . Het Griekse authentik6s stamt af van het zelfstandig naamwoord 
authentes, wat 'die zelf doet' betekent en is gevormd uit autos ('zelf') en 
hentes ('volbrenger'). 
Aanvankelijk werd het woord voornamelijk als rechtsterm gebruikt in de 
betekenis van 'eigenhandig geschreven'. Later kreeg het oak de betekenis 
van 'stukken waarvan de echtheid door wettelijke vorm is gewaarborgd' , 
oftewel 'rechtsgeldigheid'. 
Begrippen die synoniem zijn voor 'authentiek' zijn 'echt', 'waarheid', 'wet
tig', 'origineel', 'oorspronkelijk' en 'betrouwbaar'. 
Tegenwoordig wordt het woord in verschillende contexten gebruikt en 
heeft het verschillende betekenissen. Volgens de Van Dale': 
1 eigenhandig geschreven of gemaakt, niet vervalst, syn. echt, betrouw
baar, origineel: een authentieke brief; authentieke stukken; authentieke 
champagne; een authentiek kunstwerk, echt werkelijk afkomstig van 
degene aan wie het wordt toegeschreven 
2 overeenstemmend met het oorspronkelijke en daaraan zijn gezag 
ontlenend: authentieke afschriften, kopieen; een authentieke tekst; au
thentieke muziekuitvoering, uitvoering in de stijl (en met de instrumenten) 
van de tijd waarin een stuk gecomponeerd is 
3 van waarde door het bezit van (overeenstemming met) de vereiste 
vorm, syn. rechtsgeldig : een authentieke akte, in de wettelijke vorm door 
1 Geerts, Dr. Guido en Boon. Ors. Ton den, Van Dale groat woordenboek der Nederlandse 
taal, Van Dale Lexicografie. Utrecht, 1999 

een bevoegd ambtenaar opgemaakt 
4 (muz.) authentiek slot, sluiting van een muziekstuk door het dominan
takkoord in de tonica , tgov. plagiaal slot 
5 waarvan de betrouwbaarheid is gewaarborgd, syn. geloofwaardig, be
trouwbaar: authentieke landkaarten; authentieke berichten 
6 een eigen kenmerk dragend, syn. waarachtig, oorspronkelijk: een au
thentiek dichter. 

Er zijn veel vakgebieden waarin het begrip 'authenticiteit' voorkomt. 
In de advocatuur is het nag steeds van groat belang dater gewerkt wordt 
met onvervalste stukken. Of een handtekening echt of vervalst is kan heel 
veel uitmaken. In het bedrijfsleven gaat veel geld om, wat met contracten 
en overeenkomsten wordt vastgelegd . De onvervalste staat van deze 
documenten is in het geval van conflict van wezenlijk belang. 

In de mediawereld neemt men het lang niet altijd zo nauw met de authen
ticiteit van het nieuws. De verhalen warden regelmatig aangedikt, foto's 
warden bewust gedramatiseerd en berichten warden soms wel erg ge
makkelijk overgenomen zonder te controleren of het wel de hele waarheid 
is. Met het knippen in filmmateriaal kan het verhaal zodanig gemanipu
leerd warden dat de betekenis ervan drastisch verandert. 
Als jeer over nadenkt, warden in de reclamewereld duizenden producten 
aangeprezen met zogenaamde authentieke plaatjes die helemaal niks 
met het product of de productiewijze ervan te maken hebben. Een treffend 
voorbeeld is de Bertolli-reclame. In het televisieprogramma 
'Keuringsdienst van Waarde' werd op zoek gegaan naar de waarheid 
achter het filmpje. De hoofdrolspeelster bleek helemaal niet in ltalie te wo
nen en geen geweldige pastasauzen te kunnen maken . De fabriek waar 
het filmpje werd opgenomen was helemaal geen sauzenfabriek en het 
productieproces werd heel anders gepresenteerd dan de werkelijkheid. 
Natuurlijk weten we allemaal wel dat de sauzen niet op de manier van het 
filmpje warden geproduceerd. Maar toch laten we ans verleiden door de 
sfeervolle beelden die het idee van een 'authentiek' product oproepen. 

De vraag naar vakanties naar streken met 'authentieke culturen' en 'au
thentieke natuur' wordt steeds grater. In de westerse wereld is bijna alles 
gecommercialiseerd en gekunsteld. Wat wij 'natuur' noemen is dat eigen
lijk helemaal niet. Daarom gaan we in onze vakanties graag op zoek naar 



de nog overgebleven ongeschonden, ongerepte stukjes aardbol. 
In restaurants kan authenticiteit staan voor gerechten die oorspronkelijk 
uit een bepaald land komen en hier op dezelfde wijze worden bereid. 
Maar de laatste jaren duiken er steeds meer restaurants op die doelen op 
de puurheid van de producten en smaken . Misschien is dit een reactie op 
het vele kunstmatige voedsel met de vele toevoegingen die we hebben 
ontwikkeld de laatste decennia. 

Ontdekken wie je nu eigenlijk bent, wat je wil doen en laten, waar je voor 
staat wordt vaak gezien als oplossing voor allerlei problemen als burn
outs , managementproblemen en ontevredenheid . Er komen steeds meer 
organisaties die mensen helpen op zoek te gaan naar wat zij noemen hun 
'authentieke zelf'. Een voorbeeld daarvan is het Platform voor Authenti
citeit. Zij verstaan onder authenticiteit: Wezenlijk jezelf zijn vanuit eenheid 
met het geheel. ' Voor hen is authenticiteit niet zozeer een 'afgescheiden 
ind ividuele staat van zijn ', maar een 'verbonden universele staat van zijn'. 
In meer spirituele bewoordingen zien zij 'Authenticiteit als het Absolute 
(integrale , holistische) Zelf dat de wezenlijke kern vormt van het (individu
ele) Persoonlijke Zelf. 'Authenticiteit' lijkt daarbij vaak gebruikt te worden 
als een soort toverwoord . 

Niet iedereen ziet authenticiteit als iets dat diep verborgen in iedere mens 
zit, een echte kern van het zelf dat door cultuur en maatschappelijke 
vervreemding verborgen is . Hans Achterhuis haalt de uitspraak van Ni
etzsche aan: 'Werde was du bist', oftewel 'Word watje bent'. "Duidelijker 
kan niet worden uitgedrukt dat het bij authenticiteit niet gaat om zoiets 
als het ontdekken van een oorspronkelijk wezen dat niet door samenle
ving en cultuur be·invloed is , maar dat het een levenslang gevecht betreft 
om jezelf als een unieke persoon uit te drukken. Ook authenticiteit is een 
trage ervaring die niet in een vloek en een zucht via inzicht of training en 
therapie gerealiseerd kan worden "' 

In de kunst wordt veel waarde gehecht aan de 'authenticiteit'. Daarom 
worden kunstwerken uitgebreid gedocumenteerd. Authenticiteit betekent 
hier dat het kunstwerk daadwerkelijk is gemaakt door degene aan wie 

2 zie: http://www.authenticiteit.nu/ 
' Achterhuis, Hans, In het artikel 'Morele autoriteil als verbond tussen instituut en authentic
iteit', zie: http://users.skynet.be/streven/artikels/AchterhuisVerbond.htm 

het toegeschreven wordt. Toch zijn er personen die er hun 'beroep' van 
maken kunstwerken te vervalsen , wat overigens een hele 'kunst' op zich 
is. 
Men kan zich echter wel afvragen in hoeverre werken die als 'authentiek' 
worden bestempeld dat ook volledig zijn. Vele kunstenaars hebben leer
lingen gehad die doorgaans een groot deel van het werk van de meester 
op zich namen. 

In de architectuur is dit nog veel sterker het geval. Een gebouw wordt im
mers nooit in zijn geheel door een persoon ontworpen en gebouwd. Toch 
komt het gebouw meestal wel op naam van een enkele architect te staan. 

Het beg rip authenticiteit wordt in de architectuur echter meestal niet in 
verband gebracht met de betekenis 'werkelijk afkomstig van degene aan 
wie het wordt toegeschreven'. 
Bij de modernisten heeft het begrip 'authenticiteit' een grote rol gespeeld. 
Het kan worden gezien als reactie op de aristocratie met haar cultuur van 
schijn, vertoon en verkwisting . Het idee van de modernisten was dat de 
cultuur zich moest spiegelen aan het natuurlijke, het primitieve en primor
diale om eenvoud en echtheid te herwinnen . Onder 'waarheid ' verstond 
men 'onverborgenheid' wat leidde tot het streven naar reductie tot zuivere, 
ware vormen. 
Het beg rip authenticiteit werd ook wel genoemd in relatie met het primi
tieve, het archa'ische, het volkse of het exotische, tegenover de volks
vreemde stijl van de modernisten. 
Het postmodernisme kan met haar ironie, maskers en contradicties 
worden beschouwd als een reactie op de modernistische idealen. 
Bart Verschaffel doet een uitspraak over wat authenticiteit in de archi
tectuur vandaag nog kan betekenen . Het gaat volgens hem niet om de 
echtheid maar om de geloofwaardigheid van het gebaar, zoals een acteur 
nooit echt, maar wel goed en overtuigend kan zijn . 

We hebben nu gezien dat het begrip authenticiteit kan slaan op personen, 
maar ook bijvoorbeeld op materialen of productiewijzen en dat het op 
verschillende vakgebieden verschillende betekenissen heeft. Dit waren 
slechts een paar voorbeelden, het overzicht is niet uitputtend . 

Terug nu naar de monumenten en herbestemming . Bij het lezen over deze 



thema's komt vaak het begrip authenticiteit ter sprake. Dit is oak hoe mijn 
interesse voor het begrip gewekt werd . Het heeft hier eerder de betekenis 
van 'in zijn oorspronkelijke staat'. Het lijkt vanzelfsprekend een positieve 
eigenschap te zijn. Maar water precies mee bedoeld wordt, blijft vaak 
achterwege. We denken vaak te gemakkelijk dat we elkaar begrijpen als 
we over een dergelijk begrip spreken. Maar door een paar simpele vragen 
te stellen blijkt oak het beg rip authentiek in de monumentenzorg niet zo 
eenduidig te zijn. 
Zo kunnen we ans afvragen of een rurne authentieker is dan een geres
taureerd gebouw. Een uitspraak die nag steeds de monumentenzorgers 
leidt is van de Franse archeoloog AN. Didron uit 1839: "II vaut mieux 
consolider que reparer, mieux reparer que restaurer, mieux restaurer que 
refaire, mieux refaire qu'embellir. "• Het betekent: "Het is beter te behouden 
dan te repareren, beter te repareren dan te restaureren, beter te restaur
eren dan te reconstrueren ." Het is duidelijk dat men zich hier richt op het 
zo goed mogelijk conserveren van het materiaal van de gebouwen. In 
Japan schijnt men hier trouwens heel anders mee om te gaan. In Japan is 
het grootste deel van de gebouwen van hout. Het is heel normaal dat dit 
hout na een paar decennia vervangen wordt en dit doet voor hen niks af 
aan de waarde van monumenten. 

Een volgende vraag kan zijn wat we verstaan onder 'in zijn oorspron
kelijke staat' in het geval dat een bouwwerk door de eeuwen heen is 
uitgebreid of aangepast. Als de veranderingen een hele tijd geleden zijn 
gedaan zijn we eerder geneigd ze te accepteren dan wanneer ze van 
recente datum zijn. So ms lijkt het of we heden ten dage niet zo veel 
vertrouwen meer in onszelf hebben om de dingen aan te passen als ze 
niet meer aan de eisen of wensen voldoen. Er wordt krampachtig met het 
authenticiteitsbegrip omgegaan, het lijkt heilig te zijn , waardoor het in veel 
gevallen eerder tegenwerkt. 
Een ander probleem waar de monumentenzorg mee te maken krijgt is de 
groeiende monumentenlijst. 
De huidige monumentenwet is de Monumentenwet van 23 december 
1988. Op dit moment is een nieuw beleidsbesluit in ontwikkeling, die 
waarschijnlijk media 2007 in werking treedt. De staatssecretaris van 
OC&W en de Raad voor Cultuur zijn tot de conclusie gekomen dat het 
" Zie: http://users.skynet.be/fa286726/monumentenzorg.htm 

erfgoedselectiebeleid aan herijking en actualisering toe is. Er moet vol
gens hen meer inzicht komen in het monumentenbestand. Het is nodig 
"om tot een in cultuurpolitieke zin verantwoord en beheersbaar volume 
van cultureel erfgoed te komen."s Er zijn momenteel ongeveer 51 .000 
rijksmonumenten. Het is de bedoeling dat na herijking deze lijst aanz~en

lijk korter is. De betekenis van authenticiteit wordt in de monumentenzorg 
nag steeds vrij letterlijk genomen. De onaantastbaarheid van het materi
aal van monumenten is groat en er is een complexe regelgeving aan ver
bonden. Het meest opvallende vind ik nag dater in principe geen onder
scheid wordt gemaakt tussen monumenten . Er is maar een set regels en 
die moet overal op toegepast warden. Het is schipperen tussen zo veel 
mogelijk materiaal in tact laten en genoeg aanpassingen doen zodat het 
monument nag bruikbaar is. Want het bruikbaar maken van onze oude 
gebouwen is steeds dringender nodig: er zijn steeds meer oude gebou
wen en steeds minder plek om te bouwen . 

Aldo Rossi maakt wel onderscheid tussen monumenten. Hij benoemt 
pathologische en vitale monumenten. Rossi heeft een analysemethode 
ontwikkeld, waarbij de stad als geheel in een enkel criterium te vatten zou 
zijn. Dit criterium beschrijft de verhouding tussen kwantitatieve en kwali
tatieve problemen. Hoewel steden elk een 'locus solus' (unieke locatie) 
lijken te zijn is Rossi van mening dat elke stad iets gemeenschappelijks 
heeft wat het 'stad' maakt. 
Het opstellen van de analysemethode begint bij het analyseren van 
steden. Hij bekijkt steden als ware het artefacten. Artefacten, en dus 
steden, zijn een meer of minder uitgebreid en meer of minder complex 
product van techniek en architectuur. Voor de anallyse warden slechts de 
'stedelijke feiten' beschouwd. 
Als voorbeeld van een stedelijk feit noemt Rossi het Palazzo della Ra
gione in Padua. Het is een gersoleerd monument, waarvan de functie , net 
als vele van dit soort monumenten, weinig meer van doen heeft met de 
oorspronkelijke functie. Op dit moment is de begane grand van het ge
bouw in gebruik als aanvulling op de markt op het plein ervoor. Oorspron
kelijk was het gebouw echter bestemd als stadskantoor en paleis van 
justitie. Het meest opvallende is dat de nieuwe functie onafhankelijk van 
s Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juli 
2004. nr. WJZ/2004/34770(8149), betreffende het tijdel ijk niet aanwijzen van monumenten 
tot beschermd monument. 



de vorm van het gebouw kan worden vervuld. Ondanks dat is het de vorm 
die de mensen inspireert en beroert en daarnaast de stad structureert. 
Dit is volgens Rossi een goed voorbeeld dat de stad niet alleen getuigt 
van het hebben van artefacten, maar ook dat ze gemaakt is door haar 
geschiedenis en zelfs een geheugen heeft. 
Rossi vindt het Palazzo della Ragione dan ook een vitaal element van de 
stad. Het draagt nog steeds bij aan de stad. Tegenover vitale monument
en staan volgens hem pathologische monumenten. 
Rossi legt het als volgt uit: "Om het verschil tussen permanente e/emen
ten die vitaa/ zij'n en we/ke patho/ogisch zijn aan te geven, haa/ ik opnieuw 
het reeds in het begin fer sprake gebrachte Palazzo Della Ragione in 
Padua a/s voorbee/d aan. /k wees op het karakter ervan a/s overtevend 
element, en permanentie betekent daarbij niet enkel dat je in dit monu
ment nag altijd de vorm van het verleden ervaart, maar dat de fysieke 
vorm van het verleden andere functies in zich heeft opgenomen, en daar
door is blijven /even. Op die manier oefent het door zijn nieuwe functie in
v/oed uit op de stedelijke omgeving waarvan het nag altijd een brandpunt 
is. Ten dele is het gebouw nag in gebruik, en hoewel iedereen ervan over
tuigd is dat het een kunstwerk is, functioneert het heel vanzelfsprekend op 
begane-grondniveau als een markt. Oat bewij'st zijn vitaliteit. 
Heel anders liggen de dingen bij' het Alhambra in Granada .. dat niet /anger 
onderdak biedt aan Moorse of Spaanse koningen. Toch zouden we, a/s 
we de functionalistische c/assificaties zouden aanvaarden, moeten erken
nen dat het Alhambra de voornaamste stede/ijke functie in Granada ver
vult. Terwijl het Palazzo de/la Ragione, ondanks zijn stedelijke betekenis, 
een nieuwe functie heeft gekregen en daardoor is veranderd en oak in 
de toekomst weer zou kunnen veranderen, heeft het Alhambra weliswaar 
geen relatie met het huidige /even van Granada, maar is het voor het 
stadsbee/d van Granada van zo wezenlijke betekenis dater niets aan 
kan warden veranderd of toegevoegd. [ ... ] Ondanks hun verschil vormen 
zowel het Alhambra a/s het Palazzo de/la Ragione een niet te verwijderen 
dee/ van de stad, omdat ze een constitutieve factor van de stad zijn." 5 

Enerzijds zijn er monumenten welke in hun oorspronkelijke vorm goed 
functioneren binnen een stad. De oorspronkelijke vorm van deze monu
menten is zelfs van belang bij het functioneren van de stad. Anderzijds 
zijn er de monumenten welke pas goed kunnen functioneren in de stad 
6 Uit: Rossi, Aldo, De architectuur van de stad, Uitgeverij Sun, Nijmegen, 2002, pag. 56-57 

Naast deze theorieen over monumenten heeft Rossi een duidelijke theorie 
over typologie van een stad of gebied. Het onderzoek naar het type is 
een logische en noodzakelijke stap in het analyseproces. Het type wordt 
gezien als een constante, een noodzakelijk element. Het type is het idee 
van de architectuur zelf, datgene wat de essentie het dichtst benadert, 
iets wat zich altijd als het principe van de stad en de architectuur heeft 
voorgedaan. Deze theorie laat ook toe dat gebouwen juist wel of niet een 
andere functie krijgen in de stad. Zeals in het eerder genoemde voorbeeld 
liet het Palazzo della Ragione in zijn type toe dat het een andere functie 
ging bekleden. En hoewel het uiterlijke vertoon van het gebouw goed 
zichtbaar is en mensen zal beroeren, is het type van het gebouw onge
wijzigd gebleven. Ook voor het Alhambra geldt dat het type niet is veran
derd. Zijn type laat een verschuiving van functie simpelweg niet toe. Voor 
de grachtengordel van Amsterdam geldt dat deze wel het juiste type heeft 
voor de stad. Door de regelgeving wordt ze echter verkeerd behandeld. 

Al met al kan er geconcludeerd worden dat schaarste van monumenten 
in een stad in het geheel niet erg is volgens Rossi. Het gaat erom dat het 
type van de stad is veilig gesteld doordat er een bepaald aantal elemen
ten van dat type in de stad aanwezig zijn. Het zouden er echter niet veel 
meer dan noodzakelijk is moeten zijn. Het aantal pathologische monu
menten (het 'type Alhambra') zou per stad beperkt moeten zijn, omdat 
anders het functioneren van de stad teveel beperkt wordt. Het aantal 
vitale monumenten (van 'type Palazzo della Ragione') zou ook beperkt 



moeten zijn , want anders is de stad niet meer in staat ze in haar functio
neren opnemen . 
Weliswaar concludeert Rossi na stedebouwkundige en architectonische 
analyse dat een zekere schaarste van cultuurhistorische objecten nodig 
is, het Ministerie echter neemt de beslissing tot herijking van de monu
mentenlijst vooral op economische en praktische gronden; het resultaat is 
in beide gevallen met elkaar te vergelijken . 

Pathologische monumenten kunnen dus in tegenstelling tot vitale monu
menten geen veranderingen in zich opnemen . In sommige gevallen is dit 
niet erg , zoals duidelijk wordt in het geval van hetAlhambra. Het monu
ment is op de manier waarop het aanwezig is onmisbaar voor de stad 
en heeft een dusdanige aantrekkingskracht dat veranderingen niet nodig 
zijn . Deze monumenten functioneren nog zeals ze ooit bedoeld zijn , 
functioneren enkel als 'attractie' of een combinatie van beide. Ze blijven 
onveranderd oftewel warden gemusealiseerd . We zouden deze groep 
monumenten daarom ook museale monumenten kunnen noemen. Pa
thologische monumenten die niet deze potenties hebben moeten verdwij
nen, want ze kunnen niet als museaal monument voortbestaan en staan 
ook geen veranderingen toe. Bij museale monumenten zullen de ingrepen 
slechts plaatsvinden op het vlak van conservatie , om zoveel mogelijk vast 
te houden aan de oorspronkelijke verschijningsvorm. Deze monumenten 
warden zo goed mogelijk onderhouden en waar nodig warden reparaties 
of zelfs restauraties uitgevoerd. Naast de museale monumenten zijn er 
monumenten die veranderingen nodig hebben om vitaal te blijven en deze 
veranderingen ook toelaten . Deze groep kunnen we niet-museale monu
menten noemen. 
Duidelijk wordt zo dat het logischer zou zijn wanneer in de wetgeving om
trent rijksmonumenten een onderscheid gemaakt zou warden tussen deze 
museale en niet-museale monumenten. Bij museale monumenten zal 
deze zich voornamelijk richten op het behoud van het materiaal. Bij niet
museale monumenten is moeilijker vast te stellen waar de wetgeving zich 
op zou moeten richten, maar zeker is dat 'conservering' van het materiaal 
niet het uitgangspunt kan zijn, omdat deze monumenten veranderingen 
juist hard nodig hebben. 

Onderscheid maken tussen monumenten hoeft niet perse op de manier 
van Aldo Rossi, maar duidelijk is wel dat de vitaliteit van een stad erop 

.J•-· 
achteruit gaat wanneer te veel monumenten warden behandeld als 'pal l 
thologische' monumenten . 
De vraag is dan natuurlijk welke andere interpretatie we kunnen geven I 
aan het begrip 'authenticiteit' als het niet betekent dat we alle monumen- ~ 
ten gaan conserveren . ~ 

B.ij het lezen van teksten van architecten over herbestemmingsprojecten I 
v1el het me op dat een aantal u1tspraken en c1taten van f1losofen en theo
retici opvallend vaak aangehaald warden. Er zijn er twee die me erg aan 
het denken hebben gezet. De eerste veel voorkomende verwijzing is naar 
de uitspraak van de filosoof Friedrich Nietzsche uit 187 4: "Es gibt einen 
Grad von Schlaflosigkeit, von Wiederkauen, von ll istorischem Sinne, bei 
dem das Lebendige zu Schaden kommt, und zuletzt zu Grunde geht, sei 
es nun ein Mensch oder ein Volk oder eine Cultur." Het komt uit het boek 
'Vom Nutzen und Nachteil der Historie tor das Leben' . 1 

Een andere is de verwijzing naar het begrip 'genius loci' , wat Christian 
Norberg-Schulz onder de aandacht heeft gebracht in 1979 met zijn boek 
'Genius loci'. 
Het viel me daarbij op, dat wanneer het beg rip 'genius loci ' aangehaald 
wordt men meestal pleit voor zoveel mogelijk behoud van het bestaande, 
echter wanneer het citaat van Nietzsche aangehaald wordt men meestal 
pleit voor duidelijke veranderingen omdat het blijven hangen in het ver
leden eerder achteruitgang dan vooruitgang zou betekenen . 
Overigens zei Nietzsche niet dat de geschiedenis alleen maar een nega
tieve invloed had. 
In het boek 'Filosofie' wordt het als volgt uitgelegd: "Een van Nietzsches 
bekendste Unzeitgemasse Betrachtungen (1873-1876) -wellicht het best 
te vertalen met 'Tegentijdse of tijdkritische beschouwingen' - is het opstel 
Vom Nutzen und Nachteil der Historie fi.ir das leben. Hij onderscheidde 
drie wijzen waarop men de geschiedenis tegemoet kan treden en drie 
daarmee corresponderende vormen van geschiedenis: een monumentale, 
een antiquarische en een kritische vorm. Nietzsche betoogde aan de hand 
van dit onderscheid dat men de geschiedenis nodig heeft als voorbeeld 
waaruit men lering kan trekken voor eigen grote daden , als herinnering 
waardoor men de continurteit met de traditie niet verbreekt en als bran 
van ergernis waaraan men lijdt en waarvan men zich kan bevrijden."[ ... ]8 

7 Nietzsche , Friedrich, Vom Nutzen und Nachteil der Historie fur das Leben, Unzeitgemal3e 
Betrachtungen, Naumann, Leipzig , 1906, p. 110 



Geschiedenis wordt dus soms als last gezien, het kan beperkend zijn en 
te veel vasthouden aan het verleden kan ontwikkeling in de weg staan. 
Soms wordt het juist als waardevol gezien. De waarheid zal ergens in het 
midden liggen, maar ook per situatie verschillen. 

Als ik de literatuur van Norberg-Schulz lees denk ik niet dat hij bedoelt te 
zeggen dat we zo veel mogelijk van onze bestaande gebouwen moeten 
bewaren. Wat hij zegt over het begrip 'genius loci' is erg interessant. 
"Genius loci is een Romeins concept. In het oude Rome geloofde men dat 
elk 'onafhankelijk' wezen zijn eigen genius, zij'n eigen beschermgeest had. 
Deze geest schonk mensen en plaatsen het /even, begeleidde hen vanaf 
de geboorte tot aan de dood en bepaalde hun karakter of wezen. Zelfs 
de goden hadden hun eigen genius, wat aangeeft hoe fundamenteel dit 
concept was. De genius bepaalt dus wat een ding is, of wat het 'wil zijn ', 
om de woorden van Louis Kahn te gebruiken. Het is in deze context niet 
noodzakelij'k in te gaan op de geschiedenis van het concept genius en de 
relatie tot de daimon van de Grieken. Het volstaat aan te geven dat de 
mens in de Oudheid zijn omgeving ervoer als bestaande uit welomlijnde 
karakters. Hij erkende vooral dat het van existentieel belang was om een 
pact te sluiten met de beschermgeest van de plaats waar zijn /even zich 
afspeelde. Vroeger hingen onze overlevingskansen af van een 'goede' 
relatie met de plaats, zowel op het lichamelij'ke als op het geestelij'ke vlak. 
In het oude Egypte bijvoorbeeld, werd bij het cultiveren van het land niet 
alleen rekening gehouden met de overstromingen van de Nijl, maar stand 
juist de structuur van het landschap model voor het ontwerp van de 'open
bare ' gebouwen die de mens een veilig gevoel moesten geven door een 
eeuwig durende ruimtelijke orde te symboliseren. 
In de loop van de geschiedenis is de genius loci als rea/iteit blijven 
bestaan, hoewel hij wellicht niet expliciet zo genoemd werd. Voor kunste
naars en schrijvers is het plaatselijke karakter altijd een bran van inspiratie 
geweest en zij hebben de verschijnse/en van zowel het /even van alledag 
als van de kunst 'verk/aard' met verwijzingen naar het landschap en de 
stedelijke milieus."9 

8Groen, Nico, Veen, Robbert, Filosofie, personen en begrippen van A tot Z, Spectrum, 
Utrecht, 1998, p. 155 
9Uit: Heynen, Hilde e.a. (red.). Oat is architectuur, s/eutelteksten uit de twintigste eeuw, 
Uitgeverij 010, Rotterdam, 2004, pag. 531 . Oorspronkelijke bron: Christian Norberg-Schulz, 
Genius Loci Towards a phenomenology of architecture, Academy Editions, London, 1980 

Norberg-Schulz ziet 'genius loci' als iets wat zich kan ontwikkelen, iets 
wat kan groeien. Het voorkomen van een plaats is volgens hem niet een 
eeuwigdurende toestand. Alie plaatsen veranderen, soms zelfs snel. Maar 
dit hoeft niet te betekenen dat de 'genius loci' verandert of verloren gaat. 
De 'genius loci' geeft de essentie van de plek weer. 

Authenticiteit lijkt een begrip te zijn wat te pas en te onpas wordt gebruikt. 
Er lijkt een enorme behoefte aan 'echte' ervaringen. Misschien kan dit 
gezien warden als reactie op de mondialisering wat tot gevolg heeft dat 
sommige plaatsen steeds meer op elkaar gaan lijken, de 'plaatsloosheid'. 
Er wordt blijkbaar zo veel waarde gehecht aan dingen uit het verleden die 
'echt bij de plek horen' dat we zelfs een 'authentiek' Bataviasch ip gaan 
herbouwen (we bedoelen eigenlijk het tegenovergestelde: we bouwen een 
kopie, een namaakexemplaar) en we willen ook graag weer de Haring
pakkerstoren terug in het stadsbeeld van Amsterdam (alsof we daar nog 
niet genoeg oude gebouwen hebben). 
Tracey Metz brengt in Pret! op een amusante manier m beeld hoe wij 
Nederlanders naarstig op zoek zijn naar al die 'echte' en 'dagelijkse' ervar
ingen. Ook hier komt de dubbelzinnigheid van het conserveren van oude 
dingen naar voren . JUist door dit conserveren zijn ze eigenlijk niet echt 
meer. 
Ondertussen denk ik dat het er bij dingen die 'authentiek' genoemd 
warden niet altijd zozeer om gaat dat ze 'echt' zijn, maar meer dat iets 
geloofwaardig is. Wat dat betreft kan ik de mening van Verschaffel wel 
delen. Als er een grachtenpand in Amsterdam afbrandt wordt er hoogst
waarschijnlijk een gebouw teruggeplaatst met op zijn minst een gevel die 
lijkt op zijn buren. Oat die gevel niet daadwerkelijk oud is, maakt niet uit. 
De gevel past op die plek. Oat die pastasaus niet echt door een ltaliaanse 
vrouw is gemaakt weten we heus wel, maar de verpakking is zo mooi, het 
verhaal zo goed; dus het verkoopt. Niemand die in opstand komt tegen dit 
soort leugens. 

Authenticiteit in de monumentenzorg zou niet te veel moeten gaan over 
het materiaal van gebouwen. Of er nu wel of niet aanpassingen aan 
gedaan zijn , is niet altijd van belang. Soms maken juist veranderingen 
door de tijd heen een gebouw heel bijzonder en authentiek. In de monu
mentenzorg is 'oud materiaal' nog steeds heilig en liggen aanpassingen 
aan gebouwen nog vrij lastig . 



Door Norberg-Schulz werd ik aangezet tot een andere manier van kijken 
naar analogie of behoud. Een identiteit, karakter of genius loci kun je ook 
op een abstracte manier beschrijven en hierin de continu"lteit zoeken. Zijn 
uitspraak dat dingen hetzelfde kunnen zijn zonder identiek te zijn vind ik 
erg treffend. 
Om authentiek te zijn hoeft een gebouw voor mij ook niet identiek te blij
ven. Voor mij is het van belang de kunst te verstaan 'authentieke' plekken 
te maken of door te ontwikkelen door naar de plek te kijken, te 'luisteren', 
de identiteit ervan te doorgronden. 
Het gaat erom een balans te zoeken tussen het oude en het nieuwe. Hier 
zie ik een overeenkomst met wat in het boek Kernthema's van de filosofie 
wordt gezegd over identiteit: "Onze identiteit heeft, met andere woorden, 
zowel een interne als een externe bron. Wie alleen maar naar 'binnen' 
kijkt en onder alle omstandigheden vasthoudt aan reeds gevormde karak
tereigenschappen (de eerder genoemde sadist bijvoorbeeld) zullen we 
niet authentiek noemen, maar eerder koppig , egoistisch of kortzichtig. 
Andersom zullen we iemand die zich alleen maar laat leiden door 'externe' 
aspecten - bijvoorbeeld door verwachtingen van anderen - karakterloos, 
opportunistisch of onoprecht noemen. De authentieke mens is hij die een 
juiste balans kent tussen de interne en externe bronnen van zijn ident
iteit. "10 

Een voorbeeld van een herbestemmingsproject wat mij erg aanspreekt 
is het stadhuis van Utrecht door Enric Miralles. Hier spelen oud en nieuw 
een uiterst interessant spel. 
Er is ook kritiek op het project van Miralles. Mensen die kritiek hebben op 
het ontwerp vinden vaak dat er niet genoeg recht gedaan wordt aan de 
historische gebouwdelen. Ze worden te veel aangetast. Maar in mijn ogen 
hoef je niet altijd alles te behouden. Juist door oude materialen en vormen 
tegenover nieuwe te plaatsen gaat het gebouw meer leven en worden in 
mijn ogen de historische onderdelen veel meer belicht dan wanneer ze 
precies hetzelfde waren gebleven. Daarnaast waardeer ik het dater niet 
voor is geschroomd een eigentijds stempel op het gebouw te drukken. 
Want als we alle oude gebouwen die we waardevol vinden alleen maar 
gaan conserveren zonder er echt een toevoeging aan te doen, zal het 
stadsbeeld er niet levendiger op warden. 
10 Hees, Martin van, Jonge, Else de, Nauta, Lodi, Kernthema's van de filosofie, Boom, Am
sterdam, 2003, p.25 



Essay: Vrijheid 

Het beg rip vrijheid is veelbesproken. Het lijkt een belangrijke waarde in 
onze cultuur te zijn . We spreken onder andere over vrijheid met betrek
king tot politiek , over vrijheid van pers en meningsuiting, vrijheid in onze 
persoonlijke relaties en over een vrije markt. 
Democratische en dus vrije landen denken het recht te hebben landen 
met een dictatuur binnen te vallen om het volk te bevrijden. Het principe 
van dictatuur hoeft niet negatief te zijn , zolang de heerser het goed voor 
heeft met zijn onderdanen. Hierin schuilt echter wel het gevaar. De heer
ser heeft zelf onbeperkte vrijheid. Wanneer hij hier misbruik van maakt zal 
dat negatieve gevolgen hebben voor de onderdanen . 
Een politieke filosofie waarbij het begrip vrijheid een prominente rol speelt 
is het libertarisme. Niet de dwang van het collectief staat centraal , maar 
de vrijheid van het individu . Aanhangers van het libertarische idee van 
vrijheid beweren vaak dat het een onderdeel is van een lange traditie en 
zich baseert op filosofen als John Locke, Ayn Rand en Robert Nozick en 
economen als Nobelprijs-winnaars Friedrich Hayek, Milton Friedman en 
James Buchanan. 
Het libertarisme gaat uit van het zelfbeschikkingsrecht. Oat wil zeggen het 
recht van mensen om over hun eigen lichaam, geest en eigendom en de 
vruchten van hun arbeid te beschikken . Die vrijheid betekent dat ind ivi
duen niet verplicht zijn zich op te offeren voor de wensen en grillen van 
het collectief, zoals dat bij het socialisme, het fascisme en de sociaal-de
mocratie het geval is . Voor libertaristen is vrijheid niet het recht op 'gratis' 
werk, onderwijs, zorg, behuizing of wat dan oak, want al die rechten im
pliceren een plicht voor anderen om daarvoor op te draaien. En wanneer 
iemand wordt gedwongen zich op te offeren voor een ander is dat volgens 
hen geen vrijheid maar slavernij . 
Volgens het libertarisme betekent vrijheid dat iedereen met zijn leven en 
eigendom mag doen wat hij wil , zolang hij niet beschikt over het leven 
of eigendom van een ander. Het is oak daarom data lie wetten warden 
afgewezen die niet bedoeld zijn als verdediging tegen diefstal , fraude , 
mishandeling en andere vormen van geweld. 

Persoonlijke vrijheid is pas mogelijk wanneer de gemeenschap die vrijheid 
geeft. Die gemeenschap is heel belangrijk. Wanneer er veel vrijheid is kun 
je doen wat je wilt. Maar tegelijkertijd hebben mensen behoefte door de 

gemeenschap erkend te warden ; ze willen gewaardeerd warden om de 
unieke persoon die zij zijn en de dingen die zij doen. 
Veel vrijheid is niet per definitie positief. Het kan bijvoorbeeld oak onze
kerheid opleveren . En wanneer het gaat over vrijheid van pers of van 
meningsuiting , wil iedereen graag zijn of haar standpunt kenbaar maken , 
maar mensen die zich aangesproken voelen of het er niet mee eens zijn 
kunnen zich beledigd of aangevallen voelen . 
Het volgende voorbeeld laat zien dat vrijheid voor de ene persoon 
betekent dat hij een droom waar kan maken, maar andere mensen kun
nen menen dat zij hinder ondervinden doordat iemand anders zijn droom 
ten uitvoer brengt. 

Jan Husslage bouwt zelf een ecologisch huis in een nieuwbouwwijk in 
de gemeente Steenwijk . De woning wordt uitgevoerd met zeer energie
zuinige en vernieuwde technieken . Het huis wordt grotendeels uitgevoerd 
met hout, maar alleen wat strikt noodzakelijk is. Hij maakt gebruik van 
tweedehands bouwmaterialen en het huis is voorzien van allerlei energie
en waterbesparende snufjes. 
De milieubelasting van dit huis zou - de bouw, het gebruik en de uitein
delijke sloop meegerekend - 5 tot 10% zijn vergeleken met een doorsnee 
woning . 
Het huis ligt in een wijk die oorspronkelijk bedoeld was voor ecobouw. De 
gemeente heeft echter in de loop der jaren de belangstelling in dit thema 
verloren . Hierdoor warden er nu hele andere woningen gebouwd. De be
woners daarvan vinden dat Husslage's huis niet in de wijk past. Ze menen 
zelfs dat hun eigen huizen een lagere waarde hebben door de nabijheid 
van Husslage's huis. 

' De kritiek van omwonenden neemt niet weg dat Husslage straks in een 
huis woont dat precies zijn overtuigingen verwoordt. In zijn huis warden 
zijn persoonlijke idealen uitgedrukt en daarom staat het huis heel dicht bij 
zijn eigen identiteit. 

Oak John Habraken is een groat voorstander van persoonlijke uitdrukking . 
In zijn boek 'Dragers en Mensen' schrijft hij: "Hoe groot een stad ook is, of 
hoe klein ook, uiteindelijk gaat het om de mensen die er wonen en de wo
ningen die er zijn en de woonwijken waarin gewoond wordt. Al die andere 
organen, a/le functies en structuren, zijn er om dat gewone /even mogelijk 
te maken en om het te bedienen. 



Uiteinde/ijk gaat het om die gewone woningen en de gewone mensen die 
erin wonen, want daar spee/t zich het /even af. "1 

Hij duidt er hiermee op dat wonen niets anders is als zich identificeren met 
de omgeving. Het hoeft niet gekoppeld te zijn aan een bepaalde vorm van 
de woning, men zou zelfs in een kippenhok kunnen wonen. lndien men 
zich niet kan identificeren met zijn woning, wordt er niet meer over wonen 
gepraat, maar over logeren. 
Om ervoor zorg te dragen dat mensen gaan wonen in plaats van logeren, 
dienen de bewoners verantwoordelijkheid te krijgen over de woning. 
Habraken zegt hierover: "[. . .]er moet een interactie mogelijk zijn, maar 
om dat waar te maken moet je beginnen met de verantwoordingsp/ichten 
aan te wijzen. Dan zie je dater een gebied is waar de bewoner verant
woording over kan hebben, en dater een gebied is waar de gemeen
schap verantwoording moet hebben.[. .] 

Die structuren noemen we Dragers. En binnen zo'n drager moeten de 
mensen ze/f de woning kunnen maken, zichzelf kunnen huisvesten. De 
definitie die wij hanteren voor het begrip 'drager' is, dat die drager al/es 
bevat waarover de gemeenschap beslist. Datgene wat daarin komt, de zg. 
'inbouwelementen ', waaruit uiteindelijk de woning ontstaat, die inbouwele
menten bevatten per definitie al/es waarover de bewoner mag bes/issen" 1 

Habraken sprak op 4 juli 2006 op de Dutchday in het kader van het 
Adaptables-congres aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij houdt 
zich nog altijd bezig met het principe van drager en inbouw. Hij ver
woordde zijn belangrijkste standpunt nog eens met de stelling: "Het locale 
is het meest unieke in een globale cultuur. " Hij constateerde dat vooral in 
Nederland nog steeds sprake is van een gesloten professioneel systeem. 
Hij benadrukte dat de bouw niet aansluit bij de maatschappij in zijn stel
ling: "In een cu/tuur van individualisme en ze/fexpressie blijft de bewoner 
onmondig." 
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De paradox die hier lijkt te ontstaan is dat de markt nog steeds wordt 
gedomineerd door de massaproductie en niet door de 'zelfexpressieve 
mens'. De mens is als het ware structureel en decennialang monddood 
gemaakt. 
Om de mens meer zelfexpressie te geven zouden de gebouwen dicht bij 
de gebruiker moeten staan. Vaak is dit niet zo en daardoor leveren gebou
wen belemmeringen op in het gebruik, terwijl ze eigenlijk dingen mogelijk 
zouden moeten maken. 
Een ander nadeel van massaproductie is dat gebouwen anoniemer 
warden. Een voorbeeld hiervan zijn de Vinexwijken, die vaak warden 
veroordeeld om hun anonimiteit. 
Enig onderscheid tussen de woningen in een wijk ontstaat wanneer bij
voorbeeld wordt gewerkt met leefstijlen. Deze leefstijlen zijn geen vast
staande begrippen maar warden verschillend omschreven. In de definities 
van de verschillende leefstijlen komen echter steeds termen terug als 
gedrag, preferenties en waarden op gebieden als werk, consumptie en 
vrije tijd. Groepen mensen worden vervolgens in hokjes ingedeeld met 
bijvoorbeeld typeringen als 'yuppen', 'dynamisch individualisten', 'actieve 
ouderen' en 'moderne gezinnen'. Door de activiteiten en behoeften van 
dergelijke groepen te analyseren, meent men dan tot een ontwerp te kun
nen komen waar deze groepen zich mee kunnen identificeren. 
Wanneer wordt geprobeerd om binnen deze groepen variatie aan te bren
gen ontstaat vaak een knullige nepvariatie zonder echte achterliggende 
reden, omdat de toekomstige bewoner nog niet bekend is. Denk hierbij 
aan verspringende hoogten van de gevels of verschillende kleuren voor
deuren, terwijl de achterliggende woningen vrijwel identiek zijn. Ondanks 
de variatie blijven de gebouwen anoniem. Het probleem van de schaarste 
op de woningmarkt draagt er ook aan bij dat mensen zich in een hokje 
laten plaatsen en tevreden zijn met een huis dat niet volledig aan hun ei
sen voldoet of niet volledig bij hun identiteit past. Als mensen zich ergens 
thuis willen voelen, moeten zij zich kunnen identificeren met de omgeving. 
Ook willen mensen zich kunnen onderscheiden van anderen . 

Anonimiteit van een gebouw kan verkleind warden door het gebouw dich
ter bij de gebruiker te brengen. Het gebouw wordt een afspiegeling van 
de identiteit van de gebruiker. Dit kan, zeker in het begin, heel moeilijk zijn 
voor de gebruiker. In Nederland heerst een cultuur van woonconsumen
ten en niet van woonproducenten. Mensen zijn niet gewend hun eigen 



identiteit uit te drukken in dingen die ze zelf maken of ontwerpen. Ze zijn 
gewend om dingen te consumeren waaraan ze hun identiteit denken te 
kunnen ontlenen. De hele maatschappij is rand dit praces ingericht, denk 
daarbij aan de merkkledingconcerns, tijdschriften, reclame, etc. Het uiten 
van je identiteit lijkt zo belangrijk te zijn , maar tegelijkertijd wordt slechts 
gekozen uit een aantal door media en reclame opgedrangen mogelijk
heden . 
Tegenhangers hiervan die de laatste tijd in opkomst zijn, zijn de verschijn
selen bloggen en youtube. Dit kan gezien warden als teken dater wel 
degelijk behoefte is aan het uiten van de eigen individuele identiteit. 
In de bouw kan identiteit ten volste tot uitdrukking komen wanneer er 
sprake is van zelfbouw, particulier opdrachtgeverschap of, in mindere 
mate, catalogusbouw. Bij al deze vormen van bouwen bepaalt de eindge
bruiker hoe het gebouw eruit gaat zien. 
Particulier opdrachtgeverschap houdt in dat een particulier zelf grand 
koopt of in erfpacht kan krijgen . Deze particulier ontwerpt, al dan niet 
samen met een architect, de woning. Oak bepaalt hij met welke verdere 
partijen het gebouw wordt gerealiseerd en heeft zeer grate invloed op het 
verdere verloop van het bouwproces, tot en met het moment dat hij de 
woning zal betrekken. 
Catalogusbouw houdt in dat een individu een woning laat realiseren , 
welke volledig naar wens wordt samengesteld uit bepaalde onderdelen 
uit een catalogus. De prijs is afhankelijk van de gekozen opties en vaak is 
het mogelijk om opties aan te passen tegen meerprijs. 
Wanneer een graep gelijkgestemde particulieren gezamenlijk in eigen 
beheer een bouwpraject wil ontwikkelen wordt gesproken over collectief 
opdrachtgeverschap. 
Op dit moment is particulier opdrachtgeverschap nag niet breed toege
past, ondanks dat het ministerie van VROM al in 1998 door de Tweede 
Kamer is opgedragen gratere variatie bij woningbouw te stimuleren, onder 
andere door meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap. In 2000 
werd de nota 'Mensen Wensen Wonen' uitgegeven waarin besloten werd 
dat binnen vijf jaar eenderde deel van alle nieuw te bouwen woningen 
door particulieren zelf moet kunnen warden ontwikkeld . Dit voornemen is 
echter lang niet gehaald. 

Gemeenten spelen bij de uitvoering van het beleid een essentiele ral: over 
het algemeen zijn zij het die de grand aan particulieren ter beschikking 
stellen. 
Oat dit nag niet breed wordt toegepast komt mede doordat prajectont
wikkelaars de markt in handen hebben. Daardoor is particulier opdracht
geverschap voorbehouden aan hogere inkomensgroepen. 
Bevordering van particulier opdrachtgeverschap is voornamelij'k een taak 
van de overheid , en dan de gemeenten in het bijzonder. Door het juiste 
lokale beleid te kiezen. komt de weg vrij voor de particulier om zijn eigen 
huis vorm te geven zonder tussenkomst van een prajectontwikkelaar. 
Dit beleid moet warden toegepast op het gehele praces, beginnend bij 
het opstellen van een bestemmingsplan tot en met het sturing geven aan 
het uitvoeren van de prajecten. Gemeenten zijn verantwoordelijk om dit 
proces als geheel zo simpel mogelijk te houden voor de particulieren , 
alsmede dit proces inzichtelijk te maken. 
Het bestemmingsplan moet spoedig vastgesteld warden en er moet 
een transparante en snelle bouwvergunningaanvraagprocedure warden 
opgesteld. 
Bij het uitgeven van kavels is het belangrijkste dat projectontwikkelaars 
buiten spel gezet warden. Voor de opdrachtgevers , de particulieren , is het 
zeer belangrijk om tijdens uitgifte al te weten water wel en niet mogelijk is 
op het kavel. Ook is het voor de opdrachtgever belangrijk wat de exacte 
prijs is van het kavel. De gemeente mag niet meeprafiteren van de stijging 
van de marktwaarde van de grand zodat de grand betaalbaar blijft voor 
de opdrachtgevers. De gemeente behoort de burger te dienen en niet uit 
commercieel oogpunt te handelen. 
De gemeente is als kennisdrager verantwoordelijk voor informatieverstrek
king naar en begeleiding van de burgers. 
"Door het instellen van een loket of informatiepunt waar particulieren voor 
al/es met betrekking tot hun eigen huis terecht kunnen wordt de gemeen
telijke organisatie van het bouwproces meer op de klant gericht. Dat 
begint bij een gemeentelijk informatiesysteem dat a/le relevante gegevens 
per kavel of per klant aan elkaar kan koppelen. Voor een concreet plange
bied kan dat middels een grafisch georienteerd systeem, zodat voor ieder
een op elk moment duidelijk is wat de stand van zaken is. Oak voor burg
ers die zich nog orienteren op particulier opdrachtgeverschap is duidelijke 
communicatie en voorlichting over de mogelijkheden voor zelfbouwers 
nodig, zodat ieder op elk moment kan beschikken over dezelfde informa-



tie en niet voor verassingen komt te staan verderop in het proces. " 3 

Het toetsen van de bouwaanvragen dient nog steeds te gebeuren door de 
gemeente, of door een coordinator van het project die daar een mandaat 
voor gekregen heeft 

Naast perfect op maat gemaakte gebouwen zal meer vrijheid in de 
bouw gaan zorgen voor een levendiger straatbeeld. De pluriformiteit van 
de samenleving, waar Nederland zoom bekend staat, zal veel beter 
zichtbaar warden. Daar draagt ook de functiemenging aan bij. Kleine 
ondernemingen aan huis warden bijvoorbeeld voor meer mensen een 
aantrekkelijke optie. 
Er zal daarnaast grotere tevredenheid ontstaan door grate betrokkenheid. 
Gebouwen in eigen bezit en ook nog eens geheel naar wens uitgevoerd, 
zullen met grotere zorg onderhouden warden. 

Particulier opdrachtgeverschap en zelfbouw houdt niet per definitie in dat 
gebouwen flexibeler zijn. Maar als we meer vertrouwd zijn met die manier 
van bouwen kunnen er een aantal dingen gebeuren . 
Ten eerste kan er meer rekening gehouden warden met het afbreken en 
eventueel recyclen van gebouwen of delen ervan . Dit leidt tot een vorm 
van flexibiliteit, want recyclen is een vorm van flexibiliteit 
Een andere mogelijkheid is dat gebouwen duurzamer warden, omdat 
bijvoorbeeld beter rekening gehouden zal warden met uitbreiding van 
een bedrijf of een verandering van gezinssituatie die in de toekomst zal 
plaatsvinden. 
Of deze processen ook daadwerkelijk zullen gaan plaatsvinden hangt 
sterk af van de bouwers en gebruikers van deze gebouwen. Maar doordat 
ze sterk betrokken zijn bij het ontwerpen van het gebouw, zullen deze 
processen eerder optreden dan bij het traditionele bouwen. 

Het voorbeeld van Jan Husslage laat ook zien dat veel vrijheid kan zorgen 
voor vernieuwing. In zijn geval zijn dat voornamelijk nieuwe ideeen over 
milieuvriendelijk wonen en bouwen en de nieuwe technieken die hierbij 
horen. 
Vernieuwing en ontwikkeling komt vaker voor op plaatsen met veel vrijheid 
dan op plaatsen met weinig vrijheid. Een voorbeeld van plaatsen met veel 
vrijheid, waarbij het kader slechts bestaat uit in onbruik zijnde of ge-raakte 

3 Uit: Kuenzli, Peter, Lengkeek, Arie, Urban Jazz, Uitgeverij 010, Rotterdam, 2004, pag. 64 

structuren en gebouwen noemen we 'tussenland'. Het zijn plaatsen met 
kenmerken van stad en land tegelijk en geven eerder de indruk te zijn 
gegroeid dan te zijn gepland. 

In het boek 'Tussenland' van het Ruimtelijk Plan bureau wordt er gecon
stateerd dater een toenemende behoefte is aan dit soort stukken land die 
niet gereguleerd of vermarkt warden. 
In het boek komt aan de orde waar en onder welke omstandigheden en 
voorwaarden tussenland ontstaat en zich ontwikkelt, welke eigenschap
pen het karakteriseren en welke van deze eigenschappen maken dat het 
potentie heeft en kansen biedt voor uiteenlopende betrokkenen. 
Het begrip 'tussenland' wordt als volgt gedefinieerd: "Tussen/and vinden 
we in gebieden tussen stad en land, op p/ekken tussen oude en nieuwe 
bestemmingen. Door zijn figging, structuur en eigendomsverhoudingen 
trekt het ontwikkelingen aan die ze/den als zodanig door de overheid of 
grate projectont-wikke/aars zijn gep/and. Het ruimtegebruik is vooral het 
resu/taat van afspraken tussen spelers onderling. [.] De combinatie van 
woningen en bedrijfspanden, klein- en grootschafige bedrijvigheid, oud en 
nieuw gebruik en geplande en geiinproviseerde inrichting springen hierbij 
het meest in het oog. [.} 
Tussen/and ontstaat a/s verstedelijkingsprocessen in een bepaald gebied 
of op een bepaalde plek voor de langere duur min of meer hun gang kun
nen gaan. Het is een toestand waarin een verstedelijkend landschap zich 
onder bepaalde omstandigheden a/s het ware graag bevindt. De gecon
stateerde ontwikkelingen kunnen in verschillende economische situaties, 
in uiteen/opende gebieden en onder verschil/ende planningssystemen 
warden gevonden. Ondanks verschil/en zijn de overeenkomsten tussen 
gebieden in Silezie en Limburg, Oresund en Haarlemmermeer, Toscane 
en Brabant opvaflend. Tussenland levert er uitwisse/bare /andschappen 
op. In die zin is het een generiek ruimtelijk verschijnse/. "• 

Volgens de auteurs duikt tussenland slechts onder bepaalde omstandig
heden op. Een daarvan is economische transformatie. "Onder invloed 
van (sociaal-) economische ontwikkelingen - onder meer mondia/isering, 
verdwijnende /andbouw, de opkomst van leisure en informe/e bedrijvig-

4 Uit: Frijters, Eric, Hamers, David, Rainer, Johanne.a., Tussenland, Nai uitgevers, Rotter
dam, 2004, pag. 261-268 



heid - ondergaan plekken of gebieden functieveranderingen, die al dan 
niet gepaard gaan met aanpas-singen in de ruimtelijke in rich ting." s Vaak 
liggen de grote partijen op de loer, maar ook kleine spelers slagen erin 
in te spelen op gewijzigde omstandigheden en in veel gevallen handelen 
zij sneller en hebben meer oog voor bestaande structuren en lokale of 
regionale behoeften. 
Een belangrijk kenmerk van tussenland is dat er bij herinrichting geen 
grootschalige masterplanning plaatsvindt, maar geleidelijke groei. Daar
bij warden nieuwe elementen ingepast in bestaande lokale en regionale 
structuren. Vooral ruimteschaarste als gevolg van economische druk is 
een beperkende factor, waardoor tussenland zich behalve in vlekken en 
linten ook kan uiten in kleinschalige plekken en marges. 
De dynamiek van onderhandelingen tussen eigenaars en gebruikers, 
waardoor ook grenzen in tussenland verschuiven, helpt betrokkenen 
lastige plekken voor nieuwe doeleinden in te richten: "Te denken valt 
aan marges rand grootschalige, monofunctionele (bedrijven)terreinen, 
smalle stroken fangs en tussen infrastructuur, en vrijgekomen industrieter
reinen die niet eenvoudig opnieuw kunnen warden heringericht. Boven
dien he/pt deze dynamiek flexibiliteit te introduceren in gebieden die star 
warden geregu/eerd. Denk bijvoorbeeld aan plekken binnen stankcirke/s 
of woongebieden waar startende ondememers graag een klein bedrij"f 
zouden willen beginnen. In dat opzicht creeert tussenland op bestaande 
plekken en binnen bestaande regelgeving nieuwe ruimte." 6 

Tussenland trekt vaak een bepaalde groep mensen aan die behoefte 
heeft aan extreme vrijheid in hun omgeving. Voor bepaalde activiteiten 
is dit een ideale plek om tot ontwikkeling te komen. Een groot deel van 
de mensen zal hier echter niet goed mee overweg kunnen. Dit heeft voor 
een deel ook te maken met het vaak sterk verloederde en onherbergzame 
uiterlijk van dit soort plekken. Daarom is tussenland slechts voor een deel 
een oplossing voor meer vrijheid. 

5 Uit: Frijters, Eric, Hamers, David, Rainer. Johanne.a., Tussenland, Nai uitgevers, Rotter
dam, 2004, pag 268 
6 Uit: Frijters, Eric, Hamers, David, Rainer. Johanne.a., Tussenland, Nai uitgevers, Rotter
dam, 2004, pag. 272 

Vrijheid in de bouw ontstaat a Ileen wanneer het afgezet wordt tegen een 
kader van regels. Een belangrijk doel van die regels is voor een groot deel 
de onzekerheid en onvoorspelbaarheid wegnemen van wat anderen in 
jouw omgeving gaan doen. Door te zien welke dingen vastliggen, wordt 
ook zichtbaar we Ike keuzen nog gemaakt kunnen warden. 

Kijken we nog even naar het huis van Husslage, dan zien we dat het niet 
past binnen het kader van regels, of waarden, van de groep bewoners 
die hem omringen. Deze waarden zijn van culturele aard. De groep heeft 
een aantal overeenstemmende overtuigingen en die van Jan Husslage 
zijn duidelijk anders. Dit laat zien dat het kader niet alleen bepaald wordt 
door de regels en eventuele voorzieningen die gesteld zijn, maar ook door 
de gezamenlijke ideeen van de mensen die daadwerkelijk op die plek 
afkomen. 

Mensen voelen zich thuis op een bepaalde plek. Het kader van regels, en 
dus de vrijheid, moet daarvoor bij die bepaalde persoon passen. 
Er kunnen dus bepaalde plekken ontstaan waar meer of andere vrijheden 
zijn dan op andere plekken. 
Het kader waar we het hier over hebben, heeft gelijkenissen met de 
Drager waar Habraken over spreekt. Hoewel bij drager eerder aan een 
fysieke structuur zal warden gedacht, kan het ook abstract opgevat 
warden, bijvoorbeeld als een stel regels. 
Door verschillende stadsdelen of wijken met verschillende kaders van 
regels op te zetten zullen de stadsdelen of wijken onderling van elkaar 
blijven verschillen. Het kader van een wijk bepaalt voor een groot deel het 
karakter ervan en zal daardoor bepaalde groepen mensen aantrekken en 
andere niet. 

Het denken in kaders die grotere vrijheid toelaten dan we gewend zijn kan 
alleen door het oude denken los te laten en toe te staan dat het bouwen 
een nieuwe wending neemt. Zoals met alles wat nieuw of vernieuwend is, 
is er kritiek op particulier opdrachtgeverschap. Dit is deels terecht omdat 
niet alle particuliere projecten een hoogstaand architectonisch beeld zul
len opleveren. 
"/nteressant zou het zijn om een vinger te krijgen achter een factor als 
het referentiekader vanwaaruit mensen kiezen voor een bepaa/de ar
chitectuur. Is de witte schimmel niet een uitwas van een gebrek aan 



goede referenties? Is het daarom ook niet een typisch verschijnsel uit 
een tijdsgewricht tussen twee bouwwijzen en -vormen, waarbij het oude 
wordt achtergelaten terwij"f de mogelij"kheden van het nieuwe vee/a/ nog in 
nevelen gehu/d blijven?"7 

lk denk het wel en ik hoop het ook. Maar de enige manier om hier achter 
te komen is door het toe te laten en uit te proberen. 

Foto van het huis van Jan Huss/age 

I 7 Uit: Kuenzli , Peter, Lengkeek, Arie, Urban Jazz, Uitgeverij 010, Rotterdam, 2004, pag. 51 



Samenvattend zijn er een aantal belangrijke punten te noemen die bijdra
gen aan het concept: 

•Loodsen en hellingbanen worden gebruikt voor dingen waar ze goed 
bruikbaar voor zijn: grote evenementen en goedkope atelierruimte. 

•Er wordt ingehaakt op de huidige ontwikkelingen op het terrein, waarbij 
gekeken wordt welke mensen er komen en waar behoefte aan is waaraan 
nog niet voldaan wordt. Voor functies die hier moeilijker een geschikte 
plek vinden wordt een oplossing gezocht. 

•De meest interessante grote ruimte, de binnenruimte van de loodsen 
en het bovenvlak van de hellingbanen, wordt benadrukt door middel van 
insluiting door een dicht weefsel. 

•Er wordt ruimte geboden voor bebouwing met een ruime mate van vrij
heid omdat daar in steden over het algemeen weinig ruimte voor is. 

•Het beeld van veel bedrijvigheid wordt op een eigentijdse manier terug
gebracht. 

•Er wordt houvast geboden voor langere tijd. 

De bestaande elementen op het terrein die gehandhaafd blijven vormen 
de eerste 'laag' in het concept. 
In het ontwerp worden de collectieve voorzieningen benoemd en dit blij
ven vaste elementen binnen het terrein. Deze voorzieningen worden als 
tweede 'laag' benoemd in de conceptplaatjes . Het weefsel wat de overige 
functies in zich kan opnemen wordt ook als aparte laag beschreven. Ze 
zullen ook duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn in hun kenmerken en 
uiteindelijk in hun verschijningsvorm. 

1. Bestaande elementen: 
contour 
loodsen 

hellingbanen 



2. Toevoeging van plak weefsel die overige 
functies kan opnemen 3. Uitsnede uit weefsel door contour 



4. Uitsnedes uit plak door loodsen en 
hellingbanen 

5. lnbedding bestaande objecten in weefsel 



6. Toevoeg· ing van collectieve 
voorz1eningen 



De derde laag in het ontwerp bestaat uit een weefsel waarin functies kun
nen warden opgenomen waarvoor geen plek is in de bestaande objecten. 
Daarbij is de vrijheid van de gebruiker, waardoor identiteit uitgedrukt kan 
warden, een belangrijk punt van aandacht. Zoals eerder is geconcludeerd 
speelt het 'kader' hier een belangrijke rol in. Dit legt namelijk de gren-
zen op. Een kader is een afbakening, een gebied waarbinnen zich iets 
afspeelt. Kaders kunnen abstract of tastbaar zijn en datzelfde geldt voor 
kaders in de bouw. Een veel voorkomende vorm van bouwen met een 
bepaalde mate van vrijheid is particulier opdrachtgeverschap waarbij er 
vaak een gebied vooraf ingedeeld wordt in kavels. Deze kavels warden 
dan aan particulieren uitgegeven en deze kan daar dan zelf gaan bouwen 
of iets laten bouwen. Sams is dit gebonden aan regels. Er wordt op dit 
soort kavels oak vaak gebruik gemaakt van cataloguswoningen . 

Er zijn echter meer vormen van bouwen met veel vrijheid mogelijk dan het 
uitgeven van kavels. Er kan bijvoorbeeld een bouwsysteem ontwikkeld 
warden waarbij allerlei elementen uitwisselbaar zijn. Het voordeel is dan 
dat gebouwen goedkoper gebouwd kunnen warden door de massapro
ductie, snel in elkaar kunnen warden gezet en makkelijk veranderd kun
nen warden . Maar voor veel mogelijkheden binnen het systeem zijn veel 
verschillende onderdelen nodig . Daarnaast blijft bij een dergelijk systeem 
vaak goed zichtbaar dat alles volgens hetzelfde principe is gemaakt, 
waardoor de individuele expressie moeilijk blijft. 
Een ander voorbeeld van een tastbaar kader is het project dat recent in de 
scheepsbouwloods op het NDSM-terrein is gebouwd. Het bestaat uit een 
draagconstructie compleet met vloeren, trappen en liften en is ingedeeld 
in kavels. Hierbinnen kunnen allerlei startende bedrijfjes de inbouw naar 
eigen inzicht maken. Het vooraf in zijn geheel bouwen van de draagcon
structie en het indelen in kavels levert een grate kostenbesparing op en 
maakt het bouwen voor de gebruikers heel gemakkelijk. De vrijheid blijft 
daardoor echter wel beperkt tot de gevel en de indeling van het gebouw. 

Om te kunnen bepalen welke kaders voor dit ontwerp nodig zijn, is het 
goed om te weten op welke vlakken het invloed moet hebben en op welke 
vlakken juist vrijheid en dus variatie gewenst is. 
Het nieuwe weefsel moet fijnmazig warden met een hoge dichtheid, waar-

door de bestaande objecten geaccentueerd warden als grate blokken . 
Tevens warden hierdoor de binnenruimten in de loodsen en de buiten
ruimten op de hellingbanen extra benadrukt. 
Het is de bedoeling dat het weefsel een aaneenrijging gaat vormen van 
individuele projecten en als geheel een verbindend element vormt tussen 
de bestaande objecten. Daarom is het belangrijk dat in het weefsel een 
gemeenschappelijke factor is terug te vinden, maar oak de individuele 
objecten als zodanig herkenbaar blijven. 

Op verschillende vlakken zijn beslissingen genomen om kaders aan te 
brengen voor het weefsel. Er zijn conceptmatige beslissingen genomen 
die tot doel hebben een fijnmazig weefsel op te leveren met een levendig 
straatbeeld. Er zijn beslissingen genomen op praktische gronden om te 
zorgen voor bruikbaarheid van het weefsel en een zekere voorspelbaar
heid te garanderen. Tenslotte zijn er beslissingen genomen die betrekking 
hebben op de stedenbouwkundige en architectonische uitstraling, zodanig 
dat zowel de invloed van het gemeenschappelijke kader en de individuele 
inbreng van de gebruikers zichtbaar zullen zijn . 
Zeker op dit laatste vlak is het belangrijk geweest te zoeken naar een 
evenwicht tussen het collectieve en het individuele. Uiteindelijk bleek deze 
grens voor mij te liggen rand de schaal van de massa van de individuele 
bebouwing. Voor de volumes van de gebouwen gelden bepaalde regels, 
terwijl de gebruiker vrij is het gebouw naar wens in te delen, constructies 
en materialen te gebruiken en gevelindelingen te maken. 

Grid 
Om de individuele bebouwing tot een weefsel te kunnen laten groeien 
wordt er een structuur aangebracht op het terrein in de vorm van een 
grid. Dit vormt een basis waaraan op een gemakkelijke manier een aantal 
regels gekoppeld kunnen warden. 
Een opvallend kenmerk van de bestaande objecten op het NDSM-ter
rein is dat de hellingbanen onder een bepaalde hoek gedraaid staan ten 
opzichte van de loodsen . Dit is tot thema gemaakt bij het ontwerpen van 
een grid . 



De 2 richtingen in het terrein 

De 2 richtingen warden beide opgenomen in het grid. Hierdoor ontstaat 
een dubbelassig grid. 
Bij een bepaalde verhouding tussen de vierkanten in de beide grids 
ontstaat een geometrisch figuur, wat zich steeds herhaalt. Dit is zichtbaar 
in de volgende figuur. 

Detail van het grid 



De verhouding van de maten van de 2 grids ligt vast. De maat van het 
vierkant kan echter grater of kleiner worden gemaakt. Deze is bepaald op 
een maat die handig is als wegbreedte en kavelindeling . Er is voor ge
kozen geen onderscheid in bredere en smallere wegen te maken; alle we
gen hebben een breedte van 1 gridvierkant. Hierdoor zal een fijnmazige 
wegenstructuur ontstaan. Er is gekeken welke minimale afmetingen van 
het grid nodig zijn om een vrachtwagen zonder problemen een bocht (90 
graden) te kunnen laten maken . Hierdoor komt het grid uit op een maat 
van vierkanten van 5,0 en 5,6 meter. Dit is te zien in onderstaande figuur. 

Baanbeschrijving brandweerauto m.b.v. ASW 1996 Aanbevelingen voor verkeersvoorzienin
gen binnen de bebouwde kom 

Wanneer nu dit grid wordt gecombineerd met de plattegrond van de situa
tie na sloop ontstaat de plattegrond zoals hiemaast te zien . 



Het grid levert houvast voor het uitgeven van kavels en er kunnen regels 
aan gekoppeld worden die zorgen voor de bereikbaarheid van alle gebou
wen. Maar daarnaast zorgt het grid ervoor dat er 2 richtingen in het weef
sel zullen worden gevonden: de ene waarop de loodsen zijn georienteerd 
en de andere waarop de hellingbanen zijn georienteerd. Mede hierdoor 
zal het weefsel gaan zorgen voor een bepaalde veiweving van de ob
jecten op het terrein. 

4 gridvierkanten 

Kave ls 
De gebruiker kan een kavel kiezen met de gewenste grootte. Hierbij wordt 
wel vereist dat het kavel bestaat uit een aantal gehele gridvlakken. Dit 
kunnen dus ook delen van vierkanten zijn. 
Daarnaast geeft de gebruiker aan welke zijden van het kavel te alien 
tijde aan weg moeten blijven grenzen. Om alle gebouwen bereikbaar te 
houden grenst een kavel aan minstens 1 gridvierkant en mag een nieuw 
te plaatsen kavel nooit de weg naar een ander gebouw blokkeren. Hier 
wordt nader op ingegaan onder het hoofdstuk 'interactief programma'. 

Het is ook mogelijk een prive-buitenruimte aan te geven op het kavel. Ook 
dan worden weer de gridlijnen gevolgd. 
Van alle gebouwen komen de gevels 100mm binnen de gridlijnen te 
liggen, zodat de gebouwen fysisch niet afhankelijk van elkaar zijn. 
Op de stroken langs de gridlijnen kunnen de dragende delen van de 
gebouwen worden geplaatst De vloerplaten liggen daar op funderingsrib
ben, die de belasting afdragen naar de funderingspalen. 
De vloerdelen kunnen op de funderingsribben opgelegd worden, zodat 
deze uitwisselbaar en vervangbaar zijn. Onder de vloerdelen zit een 
ruimte waarin leidingen kunnen worden doorgevoerd en waar isolatie kan 
worden aangebracht waar gebouwen staan. 

detail vloerdeel 



Detail vloerdeel 

Doorsnede vloerdeel en fundering schaal 1 op 20 



Voorzieningen 

In de laag met voorzieningen warden de collectieve voorzieningen gehuis
vest. Deze voorzieningen liggen vast en zijn als zodanig een soort bakens 
in het grid waarvan de functies ongedefinieerd zijn . De collectieve voorzie
ningen bestaan uit parkeren, afvalinlevering, brandkranen en een aantal 
basale wijkfuncties als een postkantoor, wasserette, kinderdagverblijf, 
(avond)winkel, sportschool en cafe. 

De voorzieningen warden geconcentreerd in torens, die daardoor goed 
herkenbaar en dus vindbaar zijn binnen het terrein en daarnaast oak een 
orientatiemiddel vormen. Door bovenin de torens open bare voorzienin
gen te plaatsen krijgt het terrein daadwerkelijk een extra dimensie in de 
beleving. Het weefsel zal vanaf daar meer nag dan op maaiveld als een 
geheel ervaren warden. Het uitzicht zal indrukwekkend zijn. 
Vanwege hun hoogte zullen de torens oak van een afstand al goed te zien 
zijn . Wanneer men bijvoorbeeld aankomt met de pant vanaf het Centraal 
Station, wat een belangrijke route naar het terrein is, zullen de torens zich 
al snel aan de horizon presenteren . 
Er is bewust gekozen voor opvallende elementen met een eigentijdse 
uitstraling, die in de beginfase van de uitvoering van het plan gebouwd 
zullen warden, terwijl de ontwikkeling van het weefsel langer in beslag 
kan nemen. Hiermee wordt als het ware het aanbreken van een nieuwe 
periode voor het terrein aangekondigd. Door de verschijningsvorm van 
de slanke torens met hun stalen vakwerken kunnen ze in de verte doen 
denken aan de kranen die vroeger verspreid over het terrein stonden. 

Plaatsing 
De orientatie van de 12 voorzieningentorens is gelijk. Door deze richting 
te kiezen wordt de blik vanaf het terrein als het ware op het water gericht. 
Daarnaast staan de torens oak in lijnen achter elkaar, waardoor het effect 
wordt versterkt. Vanaf het water wordt de blik gericht op de gevels van de 
loodsen. 

Positie van de torens 



De hoogtes van de torens lopen op vanaf de waterkant tot in de noord
westhoek van het terrein. Dit levert vanaf het water gezien de meest inter
essante skyline en is het meest logisch wanneer het gaat om het verdelen 
van de capaciteit van parkeerplaatsen, aangezien de meeste bezoekers 
in het gebied tussen de loodsen zullen parkeren. 

j 

Volumes voorzieningenlaag 

Parkeren 
Vanuit het concept wordt een fijnmazig weefsel nagestreefd met veel 
bedrijvigheid op het maaiveld. Het fijnmazige weefsel wordt gerealiseerd 
door een minimale maat voor de straten te kiezen. Stilstaande auto's op 
de straat zouden het levendige karakter beperken en door de minimale 
maat van de straten is er geen plek om te parkeren. Parkeren gebeurt 
voornamelijk in de voorzieningentorens. Dit geldt zowel voor de perma
nente gebruikers van het terrein als voor de bezoekers van bijvoorbeeld 
exposities of andere evenementen. De gebruikers van het terrein kunnen 
desgewenst parkeerplek op hun eigen kavel realiseren. 

Parkeerbalans 
Stap 1: inventarisatie functies 
Het maximum aantal te realiseren gebouwen in het weefsel zal rond de 
700 liggen. Voor deze berekening wordt aangenomen dat daarvan 200 
gebouwen een woonfunctie zullen hebben, 200 een bedrijfsfunctie en 300 
een gecombineerde woon- en bedrijfsfunctie. Winkels en galerieen ed. 
warden in deze berekening ondergebracht in de categorie gebouwen met 
bedrijfsfunctie. Voor deze bedrijfjes wordt uitgegaan van een gemiddeld 
aantal werknemers van 3. Er zal rekening gehouden warden met bezoe
kers hiervan, zoals klanten en zakelijke relaties (max. 50 personen op een 
specifiek moment). Voor de gecombineerde woon-/werkgebouwen wordt 
uitgegaan van gemiddeld 2 werknemers (naast de bewoners). 
Wanneer het aantal gebouwen op het terrein kleiner zal zijn, zullen de 
gebouwen afzonderlijk een grotere oppervlakte hebben waardoor er meer 
mensen per gebouw gebruik van zullen maken, zodat het aantal gebrui
kers ongeveer gelijk zal zijn. 
Er zal ongeveer 5000 m2 bvo aan verenigingsruimte zijn met een geschat
te capaciteit van ongeveer 200 personen. 
Er wordt rekening gehouden met regelmatig voorkomende evenementen 
die tot 800 bezoekers op piekmomenten trekken. 



Stap 2: afbakening gebied; gebiedstypering 
Er wordt niet uitgegaan van overloop van/naar andere gebieden, buiten 
de incidentele evenementen. De parkeerbalans geldt dus alleen voor de 
onder stap 1 genoemde functies. 
Door de goede ontsluiting per openbaar vervoer en de ligging kan het ge
bied warden aangemerkt als B-locatie binnen de Randstad, waarvoor een 
'SW-parkeernorm' geldt van 20 parkeerplaatsen per 100 werknemers. 

Stap 3: berekening van het aantal parkeerplaatsen 
Naast de parkeernorm voor de bedrijfsfuncties warden de volgende par
keerkencijfers gehanteerd (zie tabellen 6.2/39-43 in ASW): 
Woningen op A/B-locatie 1,0 p.p. per woning 
Verenigingsruimte 3,0 p.p. per 1 OOm2 bvo 
Bezoekers evenementen 0,5 p.p. per bezoeker (schatting) 
Bij aanwezigheid van goed openbaar vervoer geldt een reductie van 0,95 
op woningen , 0,55 op winkels en 0,65 op overige voorzieningen. 

Maximale aantallen benodigde parkeerplaatsen: 
Gebouwen woonfunctie: 200 * 1,0 * 0,95 = 190 
Gebouwen bedrijfsfunctie: 200 * 3 * 0,20 = 120 
Gebouwen gecombineerde woon-/werkfunctie: 
(bewoners) 
(werknemers) 
Bezoekers bedrijfsgebouwen: 
Bezoekers verenigingsruimte : 
Bezoekers evenementen : 

300 * 1,0 * 0,95 = 285 
300 * 2 * 0,20 = 120 
50 * 0,65 = 33 
(5000/100) * 3,0 = 150 
800 * 0,5 * 0,65 = 260 

Het bepalen maatgevende situatie kan aan de hand van aanwezigheids
percentages (zie tabel 6.2/37 in ASW) 
In onderstaande tabel is de capaciteit per gebruikersgroep uitgesplitst 
per tijdstip in de week. De benodigde capaciteit op een tijdstip volgt uit 
de maximale capaciteit vermenigvuldigd met een bepaald te verwachten 
aanwezigheidspercentage op een bepaald moment. 

Maxi- Werkdag Werkdag Avond Zaterdag 
maal ochtend middag middag 

475 238 285 475 285 428 

240 240 240 12 12 24 

33 133 33 2 2 4 

' 150 115 60 150 90 150 
verenigingen 

260 126 104 260 195 260 
evenementen 

1158 552 722 899 584 I 866 

Uit deze tabel waarin rekening gehouden is met aanwezigheidspercen
tages van de verschillende gebruikersgroepen kan warden afgeleid dat 
de doordeweekse avond de maatgevende situatie zal zijn , waarbij een 
capaciteit van minimaal 899 parkeerplaatsen nodig is. 
Bovenstaande berekening is bedoeld om een idee te krijgen in welke orde 
van grootte gedacht moet warden bij het bepalen van het aantal parkeer
plaatsen . Er is voor gekozen het aantal parkeerplaatsen iets ruimer te 
nemen dan de berekening. Er zijn een aantal redenen om te denken dat 
de parkeerbehoefte hoger uit kan vallen . Ten eerste is de richtlijn dat op 
een B-locatie in de randstad maar 0,2 p.p. per werknemer nodig is erg 
optimistisch naar mijn mening. Verder is het moeilijk in de berekening 
rekening te houden met het feit dat gebouwen met een bedrijfsfunctie of 
gecombineerde woon-/werkfunctie ook kleine winkels zouden kunnen zijn 
of bijvoorbeeld een expositieruimte of praktijk aan huis, waar extra be
zoekers op af zullen komen , met name in de avonduren en op zaterdag. 

Afvalinlevering 
Voor de afvalinlevering zal in elke toren een voorziening warden getrof
fen . Aangezien elke gebruiker van het terrein regelmatig van een van de 
andere functies in de toren gebruik zal maken, is het gemakkelijk het inle
veren van het afval hiermee te combineren. Het voordeel hiervan is dater 
geen individuele vuilcontainers op de straat geplaatst hoeven te warden 



om geleegd te worden. Deze containers hoeven de bewoners dus ook niet 
in hun woning of buitenruimte te stallen , wat ruimtebesparing oplevert. 

Brandkranen 
Om brandkranen snel vindbaar te maken worden ook deze ge'integreerd 
in de voorzieningentorens. 

Publieke voorzieningen bovenverdiepingen 
8ovenin alle torens bevinden zich bijzondere ruimtes . Deze zijn 5 meter 
hoog en bieden een mooi uitzicht over het terrein en het IJ. Hierin kun
nen functies ondergebracht worden, waar het terrein moeilijk zonder 
kan , zoals een postkantoor, kinderdagverblijf, wasserette, (avond)winkel , 
sportschool , hotel en cafe. Voorwaarde is 
in ieder geval dat deze ruimten publieke 
functies krijgen . 

Ontwerp 
De torens worden niet ontworpen als 
massieve blokken , maar zullen juist een 
hoge mate van transparantie hebben, 
waardoor duidelijk zichtbaar zal zijn wat 
zich binnen de toren afspeelt. Hier is 
ook in de constructie op ingespeeld en 
daarom is gekozen voor een zo slank 
mogelijke draagconstructie en een 
opengewerkte gevel. 

Nevenstaand plaatje laat de indeling van 
een van de torens zien, maar is in princi
pe voor alle torens gelijk. 

Op de begane grond kan door de toren 
heengereden worden. Om te parkeren 
stopt men op het liftplateau, verlaat men 
de auto en activeert de lift om de auto in 
een parkeervak te plaatsen. 

Doorsnedes torens 

Toren nr. 

I 

Hoogte aantal ver- aantal par- Gevel 
diepingen keerplaatsen type 

1 15 n.v.t n.v.t. i 82 

2 20 4 32 C2 

3 25 6 48 81 

4 I 30 8 64 A1 

5 35 10 80 A2 

6 40 12 96 C1 

7 45 14 112 C2 

8 50 16 128 82 

9 55 18 144 C1 

10 60 20 160 A2 

11 65 22 176 81 

12 70 24 I 192 A1 

Het totaal aantal parkeerplaatsen in de torens komt hiermee op 1232. 
Daarnaast is er in de torens op de begane grand plaats om te parkeren 
voor grote voertuigen. 



A1 A2 

82 

C1 C2 
Gevelaanzichten van 6 verschuillende torens 

r. 
De torens worden uitgevoerd in een vakwerk van staalprofielen. Dit va-k-- -1 
werk wat goed zichtbaar is in de gevel draagt ook de vloeren . 
Doordat het patroon van de profielen steeds repeteert kan volstaan 
worden met slechts enkele verschillende onderdelen. De stalen profielen 
kunnen zo veel mogelijk aan elkaar worden bevestigd voor ze naar de lo
catie te vervoeren , zodat de montage op locatie beperkt wordt. Om grote 
stukken te kunnen vervoeren kan eventueel gebruik gemaakt worden van 
vervoer over het water. Om een zo slank mogelijke constructie te kunnen 
realiseren is berekend wat het slankste profiel is wat gebruikt kan worden. 
Wanneer uitgegaan word van een vierkant buisprofiel voldoet een profiel 
met een afmeting van 200*200mm met een wanddikte van 20mm. 

Maquette van een voorzieningentoren 



lnteractief gebruikersgereedschap 

Voor het onderzoek naar de invulling van het grid is gebruik gemaakt van 
een computerprogramma wat speciaal voor dit project is gemaakt. Dit 
programma heeft twee duidelijke doelen voor ogen. 

Vlak nadat de beslissing genomen werd het terrein met een grid in te 
delen ontstond de vraag hoe kavels kunnen warden gekozen door ge
bruikers zonder die kavels van tevoren vast te leggen. Daarbij zouden 
problemen kunnen ontstaan waarbij gebruikers anderen tot last zijn of zou 
het kunnen gebeuren dat bepaalde gridvlakken dubbel geboekt zouden 
warden . Een centrale plaats waar alle kavels geregistreerd staan is 
daarom noodzakelijk. Het programma kan hierin voorzien . Oak zorgt het 
programma er op een objectieve manier voor dat de gebruikers zich aan 
de regels moeten houden, zonder dat daar mensen aan te pas hoeven te 
komen. 
Ten tweede was er oak het probleem van de bereikbaarheid van alle 
gebouwen. Aan het grid is niet te zien of het een weg is en blijft, of dat het 
ooit in gebruik genomen gaat warden als kavel. Voor de bereikbaarheid 
van de kavels is het nodig dat het duidelijk is waar wegen zich bevinden. 
Het programma bepaalt daarom bij elke kavel die geplaatst wordt automa
tisch de beste weg, rekening houdend met reeds bestaande kavels en we
gen en de huidige bebouwing van het terrein zoals de loodsen. Oak met 
de bereikbaarheid van voorzieningentorens wordt rekening gehouden . 

Tot slot is het mogelijk om het weefsel op het NDSM terrein te vullen om 
zo voorbeelden te genereren van eindbeelden en het proces wat eraan 
voorafgaat. Dit weefsel bestaat dan uit willekeurig gegenereerde kavels 
welke op een willekeurige plaats op het grid geplaatst warden . Er zijn ver
schillende parameters waarmee geexperimenteerd kan warden om een 
beeld te krijgen van de invloed van verschillende regels. Deze parameters 
zijn bijvoorbeeld de mini male, gemiddelde en maximale maat van een 
kavel. Voor het onderzoek op het NDSM-terrein zijn in totaal 12 ver
schillende parameters onderzocht, een aantal daarvan hebben duidelijk 
minder invloed dan andere. 

Hoewel de huidige uitwerking sterk gericht is op het NDSM-terrein en het 
gekozen grid, kan het programma gemakkelijk aangepast warden om 

gelijksoortige projecten op eenzelfde manier te ondersteunen. Daarbij kan 
het terrein bijvoorbeeld een andere vorm en afmeting hebben en het grid 
er anders uitzien en andere afmetingen hebben . 
Het aantal onderzoeksparameters is zeer gemakkelijk te varieren om het 
onderzoek zo uitgebreid te maken als gewenst. 

Werking onderzoek 
Het programma begint met het grid zoals dit is bepaald . Het bevat op dat 
moment de bestaande loodsen, de hellingbanen en de voorzieningento
rens. Oak zijn er een aantal stukken weg reeds aangegeven. Deze liggen 
naast de voorzieningentorens om bereikbaarheid van deze torens te 
garanderen en in de nabijheid van de scheepsbouwloods en de lasloods, 
om de centrale as van het terrein vrij te houden van bebouwing. 
Daarna warden de parameters gevarieerd afhankelijk van het onderzoek 
dat gedaan gaat warden. Aan de hand van deze parameters kan het 
programma een aantal zelf gekozen kavels gaan plaatsen. Dit kan een 
van tevoren gekozen aantal zijn (bijvoorbeeld 10, 50 of zelfs 300 kavels) . 
Oak is het mogelijk om het programma te laten draaien tot een bepaalde 
vullingsgraad van het terrein is bereikt. Oat wil zeggen dat bijvoorbeeld 
ingegeven wordt dat kavels geplaatst warden tot er minder dan 10% van 
het grid ongebruikt overblijft. 

Het proces wat gebruikt wordt voor dit onderzoek bestaat uit een aantal 
stappen: 

1: Een kavel wordt bepaald 
2: Het kavel wordt geplaatst 
3: De weg behorende bij dit kavel wordt getekend 
4: Deze bepaalde weg wordt vastgelegd zodat hier geen nieuwe kavels 
op gebouwd kunnen warden . 

Dit proces herhaalt zich net zo lang totdat het gewenste aantal kavels, of 
de gewenste vullingsgraad, is bereikt. 

1. Het bepalen van een kavel: 
Binnen de gekozen parameters kiest het programma een kavel. Hiervoor 
wordt een matrix, welke een stukje van het grid voorstelt, stukje bij beetje 
gevuld. Belangrijk daarbij is dater geen ongebruikte ruimte wordt inge-



sloten binnen het kavel. Oak kan er een stuk buitenruimte aan het kavel 
warden toegevoegd . Tot slot wordt er een stuk weg aan het kavel toe
gevoegd . Deze moet aansluiten aan de rest van het kavel en moet op zijn 
minst een geheel grid-vierkant beslaan . 

2. Het plaatsen van een kavel: 
Het getekende kavel wordt geplaatst op het grid . Er wordt een willekeurige 
positie gekozen voor het nieuwe kavel , waarna het programma controleert 
of het kavel daar geplaatst kan en mag warden. Bebouwde ruimte en 
buitenruimte mag alleen op lege ruimte binnen het grid geplaatst warden, 
de weg die hoort bij het kavel mag zowel op lege ruimte als op reeds 
bestaande weg geplaatst warden. 

3. Het bepalen van de weg: 
Vanaf het stuk weg wat bij het kavel hoort tot aan een van de eindpunten 
wordt een weg bepaald. De eindpunten liggen aan de westkant van het 
NDSM-terrein. Hier sluiten de wegen aan op de bestaande weg. 
Het bepalen van een weg gaat met behulp van een complex algoritme 
genaamd het A-star-Algoritme. Dit wordt oak vaak geschreven als A*. 
Over A* is een heleboel informatie te vinden . Het is echter niet standaard 
te verkrijgen, zodat het speciaal in de programmeertaal van de rest van 
het program ma geschreven moest warden. Oak werkt A* normaal met 
slechts vier richtingen (Noord, Oost, Zuid, West) om een weg te bepalen. 
Op het grid zijn er acht richtingen aanwezig , namelijk noord , oost, zuid , 
en west op het "rechte" grid en evenveel richtingen op het "schuine" grid. 
Hierdoor wordt het bepalen van de wegen een stuk gecompliceerder en 
daarmee een stuk rekenintensiever. Zelfs met behulp van een krachtige 
computer kan het al snel een uur duren voordat het programma 200 ka
vels heeft geplaatst, waarbij 95% van de rekentijd wordt gebruikt voor het 
bepalen van de wegen . 
Bij het bepalen van de gunstigste weg voor een nieuw kavel wordt reke
ning gehouden met de afstand tot de bestaande weg, het aantal bochten 
in de weg en reeds bestaande wegen. 

4. Het vastleggen van de weg : 
Zadra het programma de beste weg heeft bepaald wordt deze vastge
legd. Hierdoor kan deze weg later niet meer aangetast warden door later 
te plaatsen kavels . Oak zorgt het ervoor dat de overgangen van de weg 

van het rechte grid naar het schuine grid, en vice versa, helemaal goed 
warden getekend. 

Einde van het onderzoek: 
Tijdens het onderzoek wordt elke tussenstap opgeslagen, zodat analyse 
achteraf stap-voor-stap te doen is. Oak is het mogelijk om gemakkelijk 
plattegronden van elk van deze situaties te maken. 

Het is zelfs mogelijk om het resultaat om te zetten in een 3D-bestand 
waarbij het mogelijk wordt om virtueel als persoon door het gegenereerde 
weefsel te wandelen . 

Werking voor de gebruikers 
De werking voor de gebruikers is goed te vergelijken met de werking voor 
het onderzoek. Het verschil zit hem in het bepalen van de vorm van het 
kavel en de locatie van het kavel. 

Bepaling van het kavel 
De gebruiker tekent zijn gewenste kavel in het programma. Hij krijgt daar
bij meteen belangrijke informatie zoals bijvoorbeeld het oppervlak van het 
kavel. 

Plaatsing van het kavel 
Zadra de gebruiker heeft gekozen voor een bepaald kavel laat het pro
gramma zien waar deze geplaatst kan warden . De gebruiker kiest de plek 
die hij graag wil hebben, rekening houdend met zijn plaats op het terrein 
en indien mogelijk oak met reeds bestaande bebouwing . Zadra de ge
bruiker zijn uiteindelijk keuze heeft gemaakt zal het program ma de beste 
weg bepalen die bij het kavel hoort. Oak deze weg wordt vastgelegd. 



De invloed van het programma 
Het programma heeft een flinke invloed gehad op het eindresultaat van 
het project. Dit is onder meer gebeurd door het onderzoek wat is gedaan 
met het programma. Door te varieren met bijvoorbeeld de maten van 
de kavels zijn regels met betrekking tot de maten van de gebouwen te 
bepalen. Tevens werd het nadenken over de grenzen van de regels ge
stimuleerd. Het hielp bij het bepalen water nag door regels wordt vastge
legd en wat niet. Mede dankzij het programma is er zo voor gekozen om 
de buitenvolumes van de gebouwen binnen bepaalde grenzen te stellen. 
Daarbinnen zijn de gebruikers volledig vrij met wat ze doen. 
Tijdens het maken van het programma zijn er vele problemen opgetreden. 
De meeste waren puur programmeer-technisch, enkele hadden echter 
hun oorsprong in het ontwerp. Daarbij kan gedacht warden aan de be
reikbaarheid van de voorzieningentorens, de interactie tussen weefsel en 
loodsen en de werking van de wegen. Het programma diende oak regel
matig als controle om te bepalen of regels objectief toe te passen zijn. 
Er kan dus geconcludeerd warden dat het gebruikerstool een zeer 
waardevolle aanvulling van het project is geweest. 

Aanbevelingen 
Op de volgende punten kunnen aanbevelingen warden gedaan: 

- Het tool mist nag enige gebruikersvriendelijkheid, zoals werking van de 
menu's, het zoomen van het grid, etc. 
- Er zou een 3D-functionaliteit in het programma kunnen warden ge·1nte
greerd 
- Bij het willekeurig plaatsen van kavels zorgt het program ma er wel voor 
dater binnen een kavel geen ingesloten ruimte ontstaat, maar nag niet 
dater tussen 2 of meer kavels ingesloten ruimte ontstaat 

Voorbeelden 
De volgende afbeeldingen zijn gegenereerd door het programma waarbij 
random kavels zijn geplaatst. Het eerste plaatje is de beginsituatie. Daar
na volgen een aantal plaatjes om te laten zien hoe wegen vanaf nieuwe 
kavels getekend warden. Aan het eind volgen een aantal afbeeldingen 
van ver gevulde grids bij gebruik van verschillende parameters. 
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Weefsel: regels en groei 

In het onderzoek naar welke aanvullende regels nodig zijn voor het weef
sel is gezocht naar het evenwicht tussen ingrepen die het functioneren 
van het weefsel verbeteren aan de ene kant en het behouden van vrijheid 
voor de bewoner aan de andere kant. Daarom zijn er bepaalde regels 
opgesteld die de bereikbaarheid van de gebouwen ten goede komen en 
die ervoor zorgen dater tot op zekere hoogte een voorspelbaarheid zit in 
wat anderen op het terrein doen . 
Daarnaast zouden de regels ertoe moeten leiden dat de gebouwen in het 
weefsel een aantal gemeenschappelijke kenmerken krijgen maar tegelij
kertijd de gebouwen van elkaar te onderscheiden blijven en de identiteit 
van de gebruiker hierin terug te zien is. Uiteindelijk resulteerde dit erin dat 
de regels betrekking hebben tot op het niveau van de gebouwvolumes. 
Doordat de gebouwvolumes aan bepaalde regels gebonden zijn ontstaan 
er bepaalde repetities in vorm en zijn de volumes als het ware familie van 
elkaar. Er wordt de gebruikers echter vrijheid gelaten in de keuze van 
grootte en functie van het gebouw, constructiewijze, indeling, werkwijze, 
uitstraling en materiaalgebruik. 

Een voorbeeld van hoe regels onderzocht zijn is te zien in het voorbeeld 
in appendix B. Het gaat daarin om het afwegen van regels die bepalen in 
welke mate de gebouwen zich naar het grid moeten schikken. 

Regels: 
Zoals eerder gezegd zijn er beslissingen genomen op verschillende 
vlakken. Onderstaand overzicht laat zien welke regels er zijn en in welke 
categorieen die in te delen zijn. 

Soorten regels: 
Praktisch (bruikbaarheid, voorspelbaarheid van 'buren ', efficient ruimtege-
bruik): 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17 
Conceptmatig (karakter van het weefsel : fijnmazig, bedrijvigheid op straat-
niveau) : 8, 10 
Stedenbouwkundig en/of architectonisch beeld 
1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15 

1. Kavels bestaan uit een veelvoud van gridvlakken . 
2. Grondvlakken van gebouwen volgen de contouren van het kavel (uitge

zonderd eventuele prive-buitenruimten) en staan op 100mm afstand 
van de buitenste gridlijnen. 

3. De functie van het gebouw is vrij . 
4. De gebruiker geeft 1, 2 of 3 wegzijden aan . 
5. Voorzieningentorens moeten bereikbaar blijven. 
6. Nieuw te plaatsen kavels mogen de weg naar andere kavels niet 

blokkeren . 
7. Door het plaatsen van een nieuw kavel mag geen ongebruikte ruimte 

worden ingesloten . 
8. Op straat mag niet geparkeerd worden. Dit kan in de voorzieningento

rens of desgewenst op eigen kavel. 
9. Prive-buitenruimte mag omheind worden. Deze kan een hoogte van 

3,0 m, 4,5 m, 6,0 m of 7,5 m hebben. 
10. Gridplaten mogen niet verwijderd worden. 
11 . Daken zijn plat. 
12. Er kan door de gebruikers gekozen worden uit een aantal hoogtes, te 

weten 3,0 m, 4,5 m, 6,0 men 7,5 m. 
13. Gevels staan in het verticale vlak. 
14. Gevels mogen geen uitsteeksels hebben. 
15. lnkepingen in de gevel mogen niet meer dan 20% van het totale op 

pervlak van de betreffende gevel beslaan. 
16. Gevelopeningen op een hoogte kleiner dan 3 meter mogen alleen 

worden gemaakt waar de gevel aan weg of een eigen prive-buitenruimte 
grenst. 

17. Nieuw te plaatsen gebouwen mogen geen bestaande gevelopeningen 
blokkeren. 

Om deze regels te verduidelijken en om te begrijpen wat het effect ervan 
is volgen hieronder een aantal plaatjes. 
Een aantal regels zijn direct gerelateerd aan het grid . De kavels zijn veel
vouden van gridvlakken en de grondvlakken van de gebouwen volgen de 
contouren van het kavel. De daken van de gebouwen zijn plat en er kan 
gekozen worden uit 4 verschillende hoogtes. Hierdoor ontstaat een soort 
familie van gebouwvolumes. Er zijn veel verschillende volumes mogelijk, 
maar er kunnen wel steeds bepaalde eigenschappen in teruggevonden 
worden. In het plaatje hiernaast zijn een aantal varianten te zien . 





Er zijn wat aanvullende bepalingen voor de prive-buitenruimten. Het doel 
van alle bepalingen is te zorgen dat de gebouwvolumes goed herkenbaar 
blijven . 
Er is onderscheid te maken tussen prive-buitenruimte die buiten het ge
bouw ligt en prive-buitenruimte waar gebouwvolume onder (dakterras) of 
boven zit. 

Voor de prive-buitenruimte die naast een gebouw ligt geldt dat deze 
zonder omheining is of een omheining heeft van 3,0m, 4,5m, 6,0m of 7,5 
(maar nooit hoger dan het gebouw). 
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Voor de vlakken van de omheining geldt dat deze voor minstens 50% 
gematerialiseerd moeten zijn . Glas geldt daarbij ook als materialisatie. 
Daarbij moeten de buitencontouren van de omheiningsvlakken ook intact 
blijven. 



Voor de prive-buitenruimte die binnen het gebouw ligt geldt dat de om
heining even hoog moet zijn als de rest van het gebouw. Daarbij geldt 
oak weer dat de buitencontour van de omheiningsvlakken intact moeten 
blijven en deze vlakken voor minstens 50% gematerialiseerd zijn. 







Grensgebied weefsel - bestaande objecten 

In het grensgebied waar het nieuwe weefsel de bestaande loodsen en 
hellingbanen ontmoet, komt de omgang met het monument goed naar 
voren . Hierin is de analyse van de bestaande gebouwen en de uitdieping 
van het beg rip authenticiteit van invloed geweest. 

In het grensgebied van het weefsel met de bestaande objecten wordt 
de confrontatie tussen deze twee elementen gezocht. Daarbij komen de 
randen van het weefsel en de gevels van de loodsen en hellingbanen 
op dezelfde plek te liggen. Zij delen als het ware dezelfde ruimte in hun 
gevelvlak. Hiermee vormen de contouren van de bestaande objecten 
daadwerkelijk de uitsneden in het weefsel , zoals in het conceptplaatje 
voorgesteld wordt. Dit heeft tot gevolg dat de binnenruimten in de lood
sen leegtes gaan vormen binnen het terrein en er daarmee feitelijk een 
omkering ontstaat van de huidige situatie. Hiermee wordt als het ware de 
identiteit van de loodsen blootgelegd: wat eruit ziet als een groat massief 
blok is in feite een grate leegte, overspannen door een indrukwekkende 
constructie met een dunne schil eromheen. 

In de nieuwe gevels van de gebouwen die in de huid van de bestaande 
objecten zitten, warden de permanente constructiedelen van de be
staande objecten gehandhaafd . Hierdoor komen in de nieuwe gevels de 
twee maatsystemen , die van het weefsel en die van de bestaande gebou
wen, over elkaar te liggen. 

De constructiedelen die in de gevels van de loodsen staan geven elk 
gebouw zijn eigen karakteristieke vlakverdelingen . De maatsystemen zijn 
verschillend van elkaar, behalve die van de timmerij en smederij. De con
structieve elementen in de gevels horen bij geen van de loodsen tot de 
hoofddraagconstructie, maar dragen alleen de gevel zelf of in een enkel 
geval het uiteinde van een dak. Toch zijn de gevelconstructies in principe 
overal intact gebleven, met uitzondering van een paar grate doorbrekin
gen voor de enorme deuren . 

In de lasloods bestaat de constructie in de gevels uit slanke kolommen, 
die las staan van het metselwerk, aan de binnenzijde van de gemetselde 
gevel. Het metselwerk bestaat uit een dubbele laag bakstenen . In de bin-

nenste van de twee lagen zitten metalen profielen, die aan de binnenzijde 
van de loads zichtbaar zijn 

De scheepsbouwloods heeft eveneens slanke kolommen net binnen het 
metselwerk staan. In het metselwerk zit een oak een raamwerk van meta
len profielen . Omdat de loads slechts een enkelsteens metselwerk schil 
heeft is dit raamwerk oak aan de buitenzijde zichtbaar. 

De timmerij heeft kolommen in de langsgevels staan . Zowel de langsge
vels als de kopgevels hebben een raamwerk van metalen profielen . Deze 
zijn in de oostgevel en noordgevel zowel aan de binnenkant als aan de 
buitenkant zichtbaar, maar in de westgevel en zuidgevel niet meer aan de 
buitenkant doordat hier nag een extra bakstenen schil voor is gemetseld. 

In de smederij staan oak kolommen die de langsgevels doorsnijden. Deze 
loads heeft een raamwerk van profielen dat sterk lijkt op dat van de tim
merij. 

De gaten in de gevels van de loodsen, waar de gebouwen in het weefsel 
gebouwd kunnen warden, warden vooraf gedefinieerd. De constructies 
van de gevels van de loodsen blijven intact en oak zichtbaar in de nieuwe 
gevels van de gebouwen in het weefsel. 
Daar waar gaten gemaakt warden in de gevels van de loodsen, warden 
lateien aangebracht om het bovenliggende deel van de gevel te dragen. 









Conclusies 

Omdat de vrijheid die op het terrein heerst als een bijzondere waarde 
wordt gezien , is onderzocht wat vrijheid eigenlijk inhoud en wat voor 
gevolgen het heeft. Daarna is bekeken hoe iets van die vrijheid bewaard 
kan blijven in het ontwerp . Omdat we hier te maken hebben met een mo
nument is daarmee samenhangend het begrip authenticiteit onderzocht. 
Vervolgens is bepaald wat voor deze locatie authenticiteit kan inhouden 
en hoe dit het ontwerp be·1nvloedt. 

Een belangrijke conclusie van het onderzoek naar het begrip vrijheid is 
dat vrijheid gedefinieerd wordt door datgene wat bepaald is of vastligt, 
oftewel de kaders. Het maken van het ontwerp is dan ook voornamelijk 
een zoektocht geweest naar de kaders voor deze specifieke locatie. Bij 
het bepalen van die kaders zijn een aantal zaken van invloed geweest. 
Ten eerste een aantal kenmerken van de huidige situatie die waardevol 
geacht worden, zoals de 2 richtingen die zich in het terrein bevinden en 
de grote ruimten op de hellingbanen en in de loodsen. Daarnaast is de 
functionaliteit tot op zekere hoogte van belang geweest. De nieuwe en 
bestaande gebouwen moeten bereikbaar blijven en gebruikers moeten 
kunnen voorspellen wat hun toekomstige buren wel en niet kunnen doen. 
Vervolgens werd bepaald dat een fijnmazig weefsel met veel bedrijvigheid 
op het maaiveld moest worden nagestreefd , waardoor ook weer een deel 
van het kader bepaald werd . Tenslotte is het stedebouwkundige en archi
tectonische beeld wat werd nagestreefd van invloed geweest. Het kader 
heeft hierin vooral betrekking op de gemeenschappelijke kenmerken van 
de gebouwen in het weefsel. 

De begrippen monument en authenticiteit en vrijheid zijn op het eerste 
gezicht een vreemde combinatie. Rond monumenten hangt al snel een 
gevoel van bescherming. Wanneer we binnen dit specifieke monument 
echter kijken welke ontwikkelingen de gebouwen door de jaren heen heb
ben meegemaakt, blijkt juist het 'vertimmeren' van de gevels heel ken
merkend te zijn. Dit zouden we een authentiek kenmerk van deze locatie 
kunnen noemen. De hoofdcontouren van de gebouwen en de hoofd
draagconstructies hebben echter een veel permanenter karakter. Deze 
kunnen binnen de nieuwe gevels van het weefsel die in de huid van de 
bestaande objecten kruipen , ook gezien worden als kaders. 

De vrijheid komt in het ontwerp vooral terug op het niveau van het ge
bouw. Het kader heeft vooral invloed op de volumes van de gebouwen , 
terwijl op het niveau binnen het gebouw de gebruiker veel vrijheid heeft. 
Omdat ook de functies van de gebouwen en de keuze voor een plek bin
nen het terrein vrij gelaten worden, ontstaat ook een onvoorspelbaarheid 
in de indeling van het terrein. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat bepaal
de functies elkaar aantrekken en er verschillende gebieden binnen het 
terrein ontstaan, maar het kan net zo goed zijn dat alle functies gelijkmatig 
over het terrein verdeeld worden. Ook de evenementen die in de loodsen 
gehouden zullen worden zijn onvoorspelbaar. Dit is in lijn met het onged
wongen karakter dat het terrein nu heeft en zal er voor zorgen dat nieuwe 
ontwikkelingen een kans krijgen. Het plan laat ook toe dat activiteiten 
veranderen. 

Dit neemt ook met zich mee dater mensen zullen zijn die zich niet pret
tig voelen bij het karakter van het terrein . lk zou willen pleiten voor meer 
plekken met meer vrijheid . Maar die plekken moeten wel een duidelijk 
kader hebben , dat aansluit bij het karakter van de plek. Een dergelijk 
kader schept duidelijkheid voor gebruikers in wat ze wel en niet kunnen 
verwachten op de plek. Het scheppen van veel verschillende kaders op 
verschillende plekken zorgt ervoor dat mensen een plek kunnen kiezen 
die een karakter heeft en een bepaalde mate van vrijheid waarbij ze zich 
prettig voelen . 

Het gevaar van een plan waarin ieder zijn gebouw geheel naar eigen 
wens bouwt is dat dergelijke gebouwen moeilijk te verkopen zijn aan 
een nieuwe gebruiker, juist omdat het gebouw zo specifiek op de eerste 
gebruiker is afgestemd . In die zin zullen de afzonderlijke gebouwen mis
schien niet zo duurzaam zijn . Dit zou opgelost kunnen worden door met 
eventuele toekomstige gebruikers rekening te houden, door gebouwen 
gemakkelijk aanpasbaar te maken , of door ze zelfs gemakkelijk sloopbaar 
te maken. Er is in het ontwerp wel rekening mee gehouden dat gebouwen 
door de tussenruimte van 200mm opzichzelf staand zijn , zodat niemand 
wat constructie betreft van zijn buren afhankelijk is en gebouwen binnen 
het weefsel weer afgebroken kunnen worden. Maar dit is een punt waar 
dieper op in gegaan zou kunnen worden. 
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Appendix A: 
donderdag 12 mei 2005 Multi Culti Bah 

Bent u er wel eens geweest? Op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord? 
Je komt er met een pontje dat er een gelukzalig kwartier over doet, en 
eenmaal aan land zie je een oud fabrieksterrein vol geschiedenis. Er 
staan prachtige gebouwen van de oude scheepswerf, er is een huisje van 
hout (**) waar je kunt eten en drinken en de meeste aanwezige auto's zijn 
oud of verroest. Kunstenaars werken er. Ze lassen, timmeren en bouwen. 
Honden drentelen om je benen, er klinkt nauwelijks geluid en na de over
donderende drukte van Amsterdam is dit een plek om bij te komen, na te 
denken en ideeen op te doen. 
Maar pas op. 

Als het aan de gemeente Amsterdam plus wat handige ondernemers 
en projektontwikkelaars ligt, wordt het oude NDSM-terrein in rap tempo 
omgebouwd tot MultiCultiland. Met MTV-muziek en dance-party's. Clubs, 
cate's en festivals . Modehuizen en ontwerpstudio's. Een mooie bundeling 
van creatieve krachten moet het warden. Een soort uit de hand gelopen 
broedplaats aan het water. 

En wat is daar mis mee? denkt u nu wellicht. Dat zal ik even uitleggen. 
Wat er op tegen is, is dat er binnenkort nergens meer een plaats in Am
sterdam te vinden is waar even niks is. Dat alles overgeorganiseerd, ove
rontworpen, overgeregeld en tot op het bot toe benut wordt. Dat mensen 
kennelijk niet meer het belang inzien van een lege ruimte. Een ruimte 
waar geen wethouder of projektontwikkelaar aan te pas komt. Waar 
inwoners van Amsterdam zelf hun leven kunnen inrichten, kunnen werken 
naar eigen inzicht en creativiteit. Ongetwijfeld zullen voor de nieuwe plan
nen de beste architecten en ontwerpers warden aangetrokken, de indruk
wekkendste gebouwen zullen verrijzen en de hoofdstad zal de culturele 
allure krijgen die het zo nodig schijnt te hebben. Maar Amsterdam wordt 
oeverloos vervelend als overal en altijd lets Te Doen is. Om te kunnen 
denken, te broeden, iets te kunnen maken of gewoon een beetje uit te 
rusten , heb je soms stilte en een inspirerende omgeving nodig. En daar
voor wil niet iedereen altijd naar een weiland twintig kilometer verderop. 
Waarom moet een ruimte toch zo vaak een bestemming krijgen terwijl het 

(**) Nagekomen bericht: het bovengenoemde houten eethuisje, De 
Houten Kap (zie foto) is afgelopen dinsdag volledig afgebrand. Oak dat 
nag ! De Houten Kap moet terug! Daarom wordt er op vrijdag 13 mei op 
Blijburg een groat KOP OP benefietfeest georganiseerd om geld in te 
zamelen voor een nieuwe Kap. Met feestmuziek, een veiling, cocktails en 
kampvuur. Korn vrijdag alien naar Blijburg, drink en feest en doe vooral 
een royale du it in het zakje! De routebeschrijving naar Blijburg kun je hier 
vinden: http://www.blijburg.nl/ 
Algemeen I door Odette Roest I verstuu r I afdrukken 

9 reacties: 
lk ben het in grate lijnen wel met je eens, maar wat heeft het met Multi 
Culti te maken? Of is dat zo'n modieus scheldwoord geworden dat het 
overal inzetbaar is tegenwoordig? Multi-culti-inzetbaar, zo te zeggen? 
Floris - donderdag 12 mei 2005 00:34:21 

Je hebt gelijk dat Multi-Cultureel tegenwoordig een andere lading heeft 
dan die ik bedoel, maar multi betekent gewoon veelvoudig en Culti is 
gewoon een fijne afkorting van Cultuur. Waarmee ik maar wil zeggen dat 
een opvallende kop de aandacht kan vestigen op de inhoud. Dus fijn dat 
je het met de inhoud in grate lijnen met me eens bent;-) 
Odette Roest - donderdag 12 mei 2005 00:43:36 

Sorry, ben door omstandigheden een beetje gevoelig geworden voor 
mensen die te pas en te onpas hun (praktisch altijd negatieve) mening 
over de "MultiKul" willen geven. Maar je hebt gelijk, de kop trekt de aan
dacht :) 

Wat betreft de inhoud: ja, ik heb al veel spannende plekken in de stad 
zien verdwijnen, water voor in de plaats komt is dan 'bedacht spannend' 
en meestal oersaai. Er zijn nag wel plekjes over, maar ze lijken wel steeds 
verder uit de stad te liggen. Zie bijvoorbeeld het item over Nieuw & Meer 



hieronder. Als dat zo doorgaat dan zitten die plekjes binnenkort in Hoofd
dorp ofzo. 
Floris - donderdag 12 mei 2005 00:54:44 

Precies, dat laatste wilde ik ermee zeggen. 
Odette Roest - donderdag 12 mei 2005 00:58:52 

En over een jaar huurt de gemeente diezelfde projectontwikkelaars en 
architecten weer in om ergens anders een broedplaats te maken voor 
kunstenaars ze nu de NDSM afjagen. 
Benno - donderdag 12 mei 2005 09:56:01 

Wat een onzin zeg. Heb je de plannen van Kinetisch Noord goed bekeken 
(zijn dat de handige projectontwikkelaars uit je stukje)? In de grate hal 
wordt momenteel hard gewerkt aan werkplekken voor kunstenaars en 
kleinschalige ondernemingen. Werkplaatsen voor toneelgezelschappen 
zijn al opgeleverd. Het is echt een misverstand dat kunstenaars graag 
in die ouwe troep willen blijven werken. Die willen oak een comfortabel 
onderkomen hebben, als zeal een onderkomen hebben. Oat kost nou 
eenmaal geld. lk juich het juist toe dat de plek nag beter be nut gaat 
warden! 

Doordat er commerciele evenementen georganiseerd warden in de 
Docklandshal (zoals dancefeesten), kan de NDSM werf voor een dee I z'n 
broek ophouden. Oak verhuren van een deel van het terrein aan bedrijven 
zoals MTV zal er alleen maar aan bijdragen dat er dingen mogelijk zijn op 
het terrein zonder gelijk (weer) subsidie aan te vragen. 

Feit is dat de werfgebouwen voor 10 jaar verhuurd zijn aan Kinetisch 
Noord. Het terrein is nu (nag) eigendom van de gemeente, die het ter
rein sanneerde. KN wil nu graag het terrein overnemen van de gemeente 
zodat ze verzekerd zijn van enige zekerheid. Het is dus echt onzin dat het 
terrein binnen de korste keren volgebouwd gaat warden. 

Het spijt me, maar ik vind het echt een achterhaalde gedachte dat zo'n 

rickert, volgens mij snap je de essentie van stuk Odette niet helemaal. lk 
ben het volstrekt met Odette eens dat het jammer is dat al die prachtige 
ruige stukjes warden geconfiskeerd. Gesubsidieerde broedplaatsen? 
Brrrr. Want weet je wat het is, als je voor die subsidie in aanmerking wil 
komen moet je plots aan allerlei voorwaarden gaan voldoen. (Controlle 
noemen ze dat)plus er hangt dan oak ineens een prijskaartje aan. Ho
eveel mooie prachtige oude schoolgebouwen zijn er op deze wijze al niet 
verdwenen waar heel veel mensen jarenlang naar alle tevredenheid heb
ben gezeten. Hoeveel prachtige terreintjes zijn op dit moment volgebouwd 
waar mensen jarenlang hun kunsten hebben kunnen botvieren. Neem de 
Silo, neem Pakhuis Amerika, neem Ruigoord etc.etc. 
Magen mensen asjeblieft zelf nag iets ontdekken en doen. Heel goed 
hoar Odette om eens een noodkreet te laten horen. 
lisa - donderdag 12 mei 2005 18:01 :31 

Het is duidelijk dat ju I lie de plannen in Noord niet kennen. Eerst de plan
nen inzien, dan je pas zorgen maken ;) 

Als ik het goed begrijp is ju I lie zorg dat ju I lie het jammer vinden dat niet 
langer slechts enkelen gebruik kunnen maken van een geweldig gebied? 
Oat vind ik een enorm egocentrische instelling. Wat is er nou mis als nag 
meer kunstenaars en bezoekers kunnen profiteren van dat gebouw en 
de omgeving? Oat is toch niet confiskeren? De huidige gebruikers bijven 
trouwens gewoon op hun plek hoar. 

Het project op de NDSM werf is als geheel gesubsidieerd, zodat een huur 
van 30 (!!) euro/m/jaar mogelijk is. Het is niet de subsidiegever die regels 
stelt, maar kinetisch Noord zelf, om te voorkomen dat 'foute mensen' kun-



nen huren. 

In de graansilo wonen nu meer mensen dan voorheen . Het is toch juist 
goed dater woon- en werkruimte voor meer mensen wordt gemaakt. Hoe 
meer mensen kunnen profiteren van een ruimte hoe beter. 

Wat betreft pakhuis Amerika, dat is een gemiste kans geweest van de 
mensen die het gebouw gebruikten. Die hebben hun kans niet gepakt, en 
niet met een goed plan gekomen. Wilhelmina, de Zwijger en wellicht ook 
Overtoom301 zijn voorbeelden hoe het wel goed kan gaan. 

Bekijk e.e.a. eens van een positieve- i.p.v. de gebruikelijke voorspelbare 
negatieve kant. 
Rickert van der Vlies - donderdag 12 mei 2005 20:20:08 

lk denk dat je in je stuk een ding vergeet, namelijk dat deze broedplaatsen 
broedplaatsen zijn omdat er in het verleden progressieve en creatieve 
mensen naar afgelegen gebieden zijn getrokken om zich aldaar bezig te 
houden met bijvoorbeeld kunst. 

Als de gemeenten en projectontwikkelaars zich ermee gaan bemoeien, 
prima. Dan is het de taak van de 'broedkippen' om verder te gaan zoeken 
naar nieuwe broedplaatsen, veelal aan de rand van de steeds grater 
wordende stad. 

Je stelt in je stuk dat je bang bent dat straks alles overgeorganiseerd is. 
Mocht dat gebeuren, dan is dat te wijten aan mensen die niet op zoek 
gaan naar nieuwe plekken. Vernieuwing is namelijk noodzakelijk. 
Jeroen - vrijdag 13 mei 2005 01 :40:26 



Appendix B: 
voorbeeld onderzoek regels 

Variantenonderzoek bebouwing 
Van een aantal varianten zijn modellen gemaakt om een beeld te krijgen 
hoe het weefsel eruit zou kunnen zien binnen bepaalde sets van regels. 
Bij het onderzoek zijn de volgende varianten bekeken : 

Kavels zijn veelvouden van gridvlakken 
Grondvlakken van gebouwen bestaan uit een veelvoud van gridvlakken 
Gevels zijn verticaal 
Gevels staan op een afstand van 100 mm van de gridlijnen 
Daken zijn plat 
Hoogte gebouwen is 4,5, 8 of 11 meter 

variant 1 

Variant 2: 
Kavels zijn veelvouden van gridvlakken 
Grondvlakken van gebouwen bestaan uit een veelvoud van gridvlakken 
Gevels zijn verticaal 
Daken hoeven niet horizonaal 
Gevels staan op een afstand van 100 mm van de gridlijnen 
Hoogte is vrij 

variant 2 



Variant 3a: 
Kavels zijn veelvouden van gridvlakken 
Grondvlakken van gebouwen bestaan uit een veelvoud van gridvlakken 
Gevels hoeven niet verticaal 
Daken hoeven niet horizontaal 
De onderkant van de gevels staan op een afstand van 100 mm van de 
gridlijnen 

variant 3a 

Variant 3b: 
Kavels zijn veelvouden van gridvlakken 
Grondvlakken van gebouwen hoeven geen veelvoud van gridvlakken te 
zijn 
Gevels zijn verticaal 
Daken hoeven niet horizontaal 
Gevels staan minstens op een afstand van 100 mm van de gridlijnen die 
de buitenkant van het kavel vormen 

variant 3b 



Kavels zijn veelvouden van gridvlakken 
Grondvlakken van gebouwen mogen alle vormen hebben en gevels kun
nen alle vormen hebben (zolang deze niet buiten het kavel steken) 
Daken hoeven niet horizontaal 
De onderkant van de gevels staan minstens op een afstand van 100 mm 
van de gridlijnen die de buitenkant van het kavel vormen 

variant 4 

Conclusies: 
Kavels zijn veelvouden van gridvlakken, dit vergemakkelijkt de uitgifte 
ervan. 
Niet-verticale gevels zorgen voor een erg rommelig beeld. De relatie met 
het grid verdwijnt dan snel. 
Wanneer de gebouwen de vormen en afmetingen van het grid volgen 
en de keuze in hoogte beperkt blijft levert dit een meerwaarde op in het 
straatbeeld. Er is een soort gemeenschappelijke factor in de gebouwcon
touren , terwijl de gebruikers nag grate vrijheid hebben in bijvoorbeeld ma
teriaal, constructie, kleuren en vormen van bijvoorbeeld gevelopeningen. 




