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INLEIDING

Dit is het vierde deel van de verslaglegging 
over mijn afstuderen. In de eerste 3 delen 
is de atelierstructuur zichtbaar geworden 
door de -respectievelijk van meer naar 
minder- collectieve inspanning om Berlijn 
als woonstad te begrijpen. 
Er is een inventarisatie van het woonbestand 
aan bod geweest, teneinde de bijzonder 
interessante, soms angstaanjagende, 
geschiedenis van Berlijn niet de overhand 
te laten nemen en te komen tot een 
architectonische sample in plaats van te 
verzanden in een eindeloze in kaart brengen 
van de stedelijke ontwikkeling van de lijvige 
stad.  

De stad Berlijn is van dichtbij getuige geweest 
van de opkomst en val van vier Duitse staten. 
Dit heeft ontegenzeggelijk invloed gehad op 
het bebouwde lichaam van de stad, en ook 
op de manier waarop het architectuurdebat 
wordt gevoerd. De heftigheid van dit debat 
zorgde er mede voor dat wij als atelier ons 
wilde focussen op de niet in het centrum 
van de discussie aanwezig zijnde gebieden. 
Dit hebben we met het begrip secundaire 
ruimte aan proberen te geven en vervolgens 
ingekaderd met begripsomschrijving en 
cartografie. Voor een uitgebreidere uitleg 
verwijs ik graag naar het eerste boek van het 
atelier, Berlijn als Model. 

De focus is vervolgens komen te liggen 
op het analyseren van deze secundaire 
gebieden, evenals op  het karakteriseren als 
woonmilieu. 

In dit deel zal kort worden stil gestaan bij 
de observaties en analyses die hebben geleid 
tot de inkadering van het onderzoeksgebied. 
Bovendien zullen de ingrediënten die tot een 
pleidooi en interventie hebben geleid worden 
behandeld. Waar mogelijk zal worden 
terugverwezen. Zo kunt u dit boek begrijpen 
als een conclusie van een onderzoek, zowel 
als een ontwerpende studie naar secundaire 
ruimte in Berlijn en een uitleg van 
interventies in dat gebied die -de verwording 

tot- een woonmilieu aannemelijk maken. 

In algemene zin is het afstuderen een 
antwoord op de vraag: hoe bouwen we 
verder aan de stad? 

Hierbij zal een theorie van O.M. Ungers als 
leidend worden beschouwd, aangevuld door 
teksten van Koolhaas, Oswalt en anderen. 
Deze theorie wordt omschreven in het boek 
The Dialectic City en handelt over de stad. 
Hierin worden twee termen gebruikt die 
ik als inhoudsopgave heb meegenomen, 
te weten ‘stad als lagen’, en ‘stad als 
complementaire plekken’. Hieraan heb ik 
op twee schaalniveaus analyses gekoppeld 
toegespitst op Berlijn. Afhankelijk van die 
schaalniveaus wordt er een globaal pleidooi 
ofwel meer specifieke strategie ingeleid en 
besproken. 

Vervolgens wordt stil gestaan bij de 
aangetroffen industriële architectuur, en in 
hoeverre die als een referentie kan dienen 
voor een woonmilieu. Hier wordt het denken 
van Grassi en Posener kort besproken.

Tenslotte wordt duidelijk hoe al deze 
onderdelen samenkomen, in de ontwerpende 
oefening. Deze bestaat uit een de additie van 
een groot woongebouw in de (voormalig) 
industriele gebieden liggend aan de Spree in 
Berlijn. 
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STAD ALS LAGEN

I.



12

“Steden bestaan uit geprojecteerde lagen, soms complementair soms tegengesteld. Door 
lagen te isoleren worden ze bruikbaar en kunnen ze worden veranderd, geperfectioneert, 
verkleind en aan elkaar worden toegevoegd.” - O.M. Ungers
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ARCHIPELSTADT

In 1977 vond er in Berlijn een Sommer 
Akademie plaats onder leiding van O.M. 
Ungers, waar ook Rem Koolhaas en Hans 
Kollhoff  bij betrokken waren. Oswalt duidt 
dit moment aan als het eerste moment 
waarop de eigenheid van de Berlijnse 
architectuur en stedenbouw werd geduid. De 
diversiteit wordt benoemd en bovendien als 
kwaliteit aangemerkt. ‘Het is een stad waar 
tegengestelde fragmenten altijd gearticuleerd 
werden, een stad bovendien die er nooit 
in is geslaagd een enkel standaardiserend 
principe te omarmen’. (P. Oswalt, 1998)

Uit het verslag van de Sommer Akademie 
getiteld ‘Le citta nella citta’, of  de stad in de 
stad, wordt het volgende duidelijk.  (O.M. 
Ungers et. al, 1977) Zones die waardevol 
zijn en het dus verdienen om onderdeel uit 
te blijven maken van het stedelijk domein, 
moeten worden geïdentificeerd. Bovendien 
moeten hun kwaliteiten worden onderstreept, 
waar nodig gecomplementeerd. “Deze 
enclaves worden zo bevrijd uit de anonimiteit 
van de stad, door de kwaliteit als ‘quasi-
eiland’,” zo stelt Ungers. 

Er worden enkele waardevolle structuren 
benoemd, waarvan de identiteiten moeten 
worden beschermd en versterkt. De 
voorbeelden zijn: Markisches Viertel, 
Kreuzberg, Westend, en Lichtefelde. Ik pleit 
er voor om de Spree-oever en haar terrain 
vagues hier aan toe te voegen. 

De gebieden gevuld met leegte en verval 
liggen misschien niet direct voor de hand om 
als waardevolle zone te worden aangemerkt, 
toch zal ik dat hier verdedigen. Juist deze 
gebieden vormen namelijk eilanden in de 
(over)bepaalde en netjes aangeveegde stad: 
Het ‘uitzondering zijn’ dat zowel door 
dwingende geografische elementen (een 
rivier) als door uitzonderlijk cultureel erfgoed 
(industriële architectuur) wordt gekenmerkt.

In de rest van dit hoofdstuk worden de 
eigenschappen als netwerk van deze ‘Spree-
oever eilanden’ onderzocht in theorie en  
cartografie. In het volgende hoofdstuk 
worden de kwaliteiten van de ‘eilanden’ op 
zich, geduidt. 

West Berlijn als Archipelstadt
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Braakliggende en industriegebieden en het spoornetwerk van Berlijn
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Braakliggende en industriegebieden en het waternetwerk van Berlijn
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Evenwijdig aan de rivier lopen straten en 
wegen. Opvallend is dat de profielen van 
zo’n straat nergens aanleiding geven tot het 
als een andere zone beschouwen van de 
oever. Met andere woorden: de relatie met 
het water, of  de oever is nergens zichtbaar 
of  voelbaar. 

Aan de oever is niet langer sprake van 
een bouwblok of  vergelijkbaar ordenend 
systeem, maar, er is pragmatische en solitaire 
fabrieks- en opslagarchitectuur te vinden. 
De functie van bedrijf, opslag of  productie 
is er één die vraagt om een afgesloten 
gebied. We vinden muren, hekken, wanden, 
heggen, bomenrijen, beplatingen, en nog 
vergelijkbare vormen  van inkaderen en 
afsluiten. Dit bevindt zich veelal op de 
kavelgrens en vormt zo, net als een bouwblok 
dat zou doen, de inverse van de openbare 
ruimte. Met als uitzondering het karakter 
van deze grens en dus het karakter van de 
ruimte die ervoor ligt. Een hek heeft immers 
een andere uitstraling dan een keukenraam, 
en de stoep ervoor dus ook. 

Bovendien ontstaat er een lege ruimte achter 
de begrenzingen, die van het openbaar 
gebied is afgesneden. Een verborgen wereld. 
Deze plekken kunnen, in de theorie van 
Ungers, worden opgevat als eilanden. De 
vraag is echter wel of  ze kwaliteiten bezitten 
en zo ja, welke. 
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Straten evenwijdig met de Spree
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Loodrecht op de rivier ontstaat een 
bruggenlandschap. Veel steden in West-
Europa zijn in essentie bruggen over 
rivieren. Bruno de Meulder geeft aan dat 
de rivier en de weg de ruimtelijke richtingen 
thematiseren in de stad. (De Meulder, B., 
2008)

De oever is een intermediair, een 
tussenruimte. Als je op de oever stapt, stap 
je uit de stad. Er wordt een blik geworpen op 
het majestueuze, weidse landschap. De kade 
en het bruggenlandschap is te begrijpen als 
het balkon van de stad. Andersom heeft 
de stad een façade aan de waterlijn. De 
stad en de kade  leven naast elkaar en zijn 
complementair. 
Het programma van de kade is er dan ook 
één van ontvluchten uit de hectiek van het 
alledaagse: deelnemen aan een evenement, 
recreëren, niets doen, staren naar de rivier. 
De oever is een decompressieruimte, kortom: 
het is ‘hetrotopia’, een andere ruimte. 

Ruimtelijke toe-eigening en sociale 
praktijk leven hier naast verschillende 
culturele fragmenten, vrij van politieke en 
economische invloeden. Als hetrotopia, is 
de kade een laboratorium van een urbane 
cultuur die open-minded is, die bovendien de 
normen en standaardisatie van het stedelijk 
domein lijkt te negeren en uit te dagen.
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Bruggenlandschap loodrecht op 
de Spree
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WASTELAND & SPREE

Er zijn tal van ongebruikte, half  bebouwde 
en ongeplande plekken, aan de oevers van 
de Spree. Ze zijn een reflectie op de historie 
van de stad: verlaten spoortracés, wasteland 
in voormalige industriële zones, vrije kavels 
in 19e eeuwse bouwblokken, overblijfselen 
van de Berlijnse Muur, en de gapende 
gaten die gesloopte woningbouwprojecten 
achter hebben gelaten. Deze vrije ruimte is 
de uitkomst van een aantal Europa-brede 
ontwikkelingen: structurele veranderingen in 
de industrie, demografische verschuivingen, 
nieuwe logistieke systemen, enzovoorts.

De Spree werd vanaf  de jaren ’80 van de 
vorige eeuw minder belangrijk als (goederen) 
doorvoerroute. De maak-industrie verkaste 
grotendeels naar Azië en andere gebieden, 
goedkope arbeiders waren niet langer 
voorhanden en de industrie automatiseerde. 
In de periode van de Berlijnse Muur, is de 
Spree bovendien opgedeeld tussen de twee 
delen van Berlijn. Hierdoor werd de Spree 
onbruikbaar als doorvoerroute richting de 
Noordzee. De Berlijnse situatie was geen 
unieke, overal in Europa en de Verenigde 
Staten zijn vanaf  de jaren ’70 van de vorige 
eeuw de industrieën in meer of  mindere mate 
verdwenen, wel kunnen we spreken van een  
groot effect: Berlijn had immers een relatief  
grote industrie voor een Europese stad, 
bovendien heeft de stad zich stormachtig 
ontwikkeld tijdens de industriële revolutie.  

De  fabrieken, die altijd aan veranderingen 
onderhevig waren geweest, werden 
overbodig. De ontwikkeling stagneerde. 
De plekken zijn verlaten, vormen terrain 
vagues. De leegstaande fabrieken worden 
overwoekerd door leegte, afval en wildgroei. 
Vooral omdat het gaat over afgesloten 
gebieden, die vanaf  de openbare weg niet of  
nauwelijks zichtbaar zijn, hebben de natuur 
en verval vrij spel. 

Zo zijn de moderne ruïnes ontstaan. 
Gebouwde omgeving gekenmerkt door een 
mystieke leegte, een tijdelijk inactief  gebied, 

wachtend op verdere ontwikkeling en 
transformatie. Want, uiteindelijk is de leegte 
ook een uitdrukking van potentie; de term 
pauzelandschap refereert aan de verdere 
ontwikkeling die mogelijk is. De Sola-
Morales verklaart dit begrip als volgt: ‘terrain’ 
impliceert een omsloten, gedefinieerde 
ruimte, terwijl ‘vague’ een bepaalde 
ontwrichting omschrijft. Dit contrast brengt 
een spanning met zich mee, een lading ook 
die aan de leegte mee wordt gegeven. (de 
Sola-Morales, 1992) Een idee dat kracht 
wordt bijgezet doordat industrie, die ooit 
in de periferie is gebouwd, nu midden in 
de stad ligt. In de zone die we ‘secundaire 
ruimte’ zijn gaan noemen. 

Het woord ruïne heeft een romantische 
lading gekregen. Het is iets wat verwijst 
naar vervlogen tijden. Ruïnes hebben een 
narratieve functie: ze vertellen ons iets over 
ons verleden, al is dat soms alleen maar dat 
we er geen aandacht meer voor hebben. 
Industriële ruïnes mogen dan een iets 
minder romantische associatie oproepen, ze 
vertellen het verhaal van onze steden.

Industrial wastelands zijn grote en krachtige 
gebieden, toch behoren ze niet tot het 
collectief  bewustzijn van de stedelingen. 
Dit heeft als consequentie dat de gebieden 
vaak worden gezien als zonder waarde en 
gewoontjes. De stedelijke gemeenschap doet 
nauwelijks beroep op de plekken. Industrial 
wastelands worden gedefinieerd door de 
perceptie en herinnering, maar niet door 
aandacht. 

De afgescheiden en geïsoleerde natuur van 
de industrie is eerder aan bod gekomen. 
Door muren, hekken en bebouwing worden 
de terrains vagues van de stad gescheiden. Ze 
creëert hierdoor een bijzondere situatie ten 
opzichte van het landschap en de stad. 
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Laten we wat beter kijken naar deze terrains 
vagues, of  urban wastelands. Curulli hanteert de 
volgende definitie van wastelands:
1. contemporaine ruïnes, die het dagelijks 
leven blootleggen in antropologische en 
archeologische zin;
2.  het pauzelandschap, een tijdelijk inactief  
gebied;
3.  industrieel erfgoed, als stille getuigen van 
menselijke vooruitgang. (Curulli, 2008)

Het gebrek aan ontwikkeling in de wastelands 
bewijst dat het om niet-primaire gebieden 
gaat. De industrie en verlaten terreinen zijn 
eerder een eigenschap van de secundariteit 
van een stedelijk gebied dan een methode 
om de secundaire ruimte te definiëren. Het 
zijn   wel  interessante eigenschappen, door 
de herkenbaarheid en schoonheid en zij 
lenen  zich goed  om over interveniëren in de 
secundaire ruimte na te denken. 

De wastelands creëren open plekken in 
het stedelijk weefsel. Weefsel dat zich in de 
loop der jaren meermaals verdicht heeft 
en zo het contrast met de lege plekken in 
deze stad blootlegt. Dit zorgt er voor dat 
als een terrain vague op de radar van de 
stad verschijnt, de gangbare strategie is om 
‘haar te herincorporeren in de productieve 
logica van de stad.’ (De Sola-Morales, 1992) 
Volgens Sola-Morales is juist de staat van 
verval en afwezigheid van productiviteit de 
waarde van deze plekken. Alleen op deze 
manier kunnen deze ‘strange urban places’ zich 
manifesteren als plekken van vrijheid en 
tonen dat zij een alternatief  bieden voor de 
‘lucratieve realiteit oververtegenwoordigd in 
de laat-kapitalistische stad’. Ook Edendsor  
waarschuwt voor sloop of  monumentaliseren. 
Hij vreest voor het uitwissen van ons 
verleden. (T. Edendsor, 2005) Overigens is 
zowel sloop als monumentalisering op te 
vatten als een anti-stedelijke oplossing, want 
in beide gevallen zo goed als onomkeerbaar: 
haaks op de dynamiek die stedelijk wordt 
genoemd. 

De fabrieken werden, om voor de hand 
liggende redenen als transport, vooral langs 

de Spree en S-Bahn gesticht, zoals de kaarten 
aan het begin van dit hoofdstuk illustreren. 
De marktwerking en ruimtebehoefte van de 
fabrieken zorgde ervoor dat de keuze viel op 
gebieden vlak buiten de stad, in de nabijheid 
van de eerder genoemde logistieke systemen.

De spoorweg was zowel feit als symbool van de 
revolutie: zij veroorzaakte en representeerde 
verandering. De spoorweg verdeelde de stad 
in delen, vernietigde voormalige grenzen 
tussen stedelijk en ruraal gebied en bracht 
afval van de fabriek naar het buitengebied. 
Er is tegenwoordig een duidelijke transitie 
te herkennen van het industriële gebruik 
van de S-Bahn naar een personenvervoer 
functie, volledig in lijn met de West-Europese 
verschuiving van de productie-industrie naar 
een diensten-maatschappij. 

Ook de Spree werd in de loop der jaren 
steeds minder gebruikt als doorvoerroute, en 
was ten tijde van de Mauer zelfs helemaal 
onbruikbaar. Juist het verbindende karakter 
van een rivier was toen ongewenst. 

Deze netwerken zijn essentieel geweest voor 
het functioneren van de industrie. Bij het 
wegvallen van de oorspronkelijke functie in 
de gebouwen is het netwerk echter overeind 
gebleven. Het gaat om ruimtelijk zeer 
herkenbare netwerken. 
Het dal van een rivier neemt bovendien een 
bijzondere positie in, in de discussie over de 
secundaire ruimte. Op de eerste kaarten van 
Berlijn, toen nog de stadjes Berlin en Colln, 
neemt de Spree een centrale ruimte in. Hier 
is geen sprake van een secundair rivierdal. 
Naar mate de stad groeide, dit geldt in het 
bijzonder voor de groei tijdens de industriële 
revolutie, ontstond de Spreezone. Dit was 
industriegebied, om transport-redenen aan 
het water gevestigd, maar ook was er sprake 
van niet gevoelige functies; een overstroming 
van de rivier is altijd een veel groter 
probleem als er woningen mee gemoeid zijn. 
Bovendien is in het lager gelegen gebied 
eenvoudiger een kanaal, haven of  spoorbaan  
te graven. 
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Ontmoeting stad en water

Industriele nodes langs een netwerk
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Terug naar de stad als verzameling lagen. 
Conceptueel zijn er twee lagen te herkennen 
die hier een rol spelen. De eerste is die van 
het waterfront, stad en water ontmoeten 
elkaar, of  in dit geval, ontmoeten elkaar niet. 
Er ontstaat een tussenzone. 

De tweede laag is die van het industriële 
fragment en het netwerk waarlangs zij is 
gevestigd. 

Het over elkaar leggen van deze lagen levert 
de observatie op dat de het fragment in de 
zone tussen stedelijk weefsel en water ligt en  
daardoor een verbindend element kan zijn. 

Samenkomst nodes en stedelijk weefsel
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Lokatie van de snedes
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centrum
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park
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voorstad

industrie
industrie
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secundaire
ruimte

primaire
ruimte

SPREE

Hetgeen hiervoor simpelweg als stad of  
stedelijk weefsel is aangeduid, verdient 
uitdieping. Als we bijvoorbeeld vanuit 
Köpenick stroomopwaarts het water volgen, 
komen we de industriegebieden van Ober- en 
Nieder-Schöneweide tegen; vervolgens een 
zee van Einfamiliehäuser, soms met aan de 
Spree grenzende tuinen; dan zijn er groene 
gebieden, parken van een dusdanige schaal 
dat ze het best bij landschap kunnen worden 
ingedeeld; wederom industriegebieden; 
tenslotte bereiken we de binnenstad, met 
Kreuzberg, en uiteindelijk markeert het 
Museuminsel, Mitte. Verder stroomopwaarts 
is eenzelfde opeenvolging te herkennen door 
het westen van Berlijn. De Spree doorsnijdt 
zo verschillende orden van stedelijkheid. 

In het onderstaande schema wordt 
voorgaande samengevat. De vrijgespeelde 
zones bestaan tussen stad en de Spreeoever. 
Door snedes te beschouwen over deze zones 
(specifieker: de Oosterlijke Spree, van het 
Museuminsel tot Köpenick) wordt duidelijk 
wat het karakter van deze tussenzones is. 

Vaak is er langs de straat een dichte wand 
gecreëerd om het terrein (en de grondstoffen, 
producten, enz.) veilig en afgesloten te 
houden van de openbare weg. Ergens op 
het terrein staat een gebouw of  een groep 
gebouwen, eromheen een ruimte, voor 
opslag en vervoer, die op de Spree uitkijkt. 
Eigenlijk is de zelf-isolerende natuur van 
de voormalige functie er debet aan dat hele 
gedeelten van de rivieroever niet tot het 
begaanbare, openbare Berlijn horen.

Wat volgt is een verhandeling over de lagen 
die zijn aangehaald in Berlijn. Specifiek 
het oosten van de Spree en haar oevers 
wordt onder de loep genomen. Als men 
kijkt naar de oeverbebouwing, dan vindt 
men solitaire industriële architectuur, 
van het stedelijk leven afgesloten door 
wanden en hekken. Evenwijdig aan deze 
afscheidingen lopen straten. Het profiel 
van deze straat is aan een zijde het normale 
stadsprofiel, in Berlijn gevormd door grote 
bouwblokken en gecomplementeerd door 
een ‘kunstmatige’ straatwand. Deze is dus 
hek, of  muur, of  wand, maar zelden de 
normale kavelbebouwing. 
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model Snedes en de spree
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INTERMEZZO:

ZWISCHENNUTZUNG & ESCAPISME
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ZWISCHENNUTZUNG

Berlijnse cultuur
Berlijn is van dichtbij getuige geweest van 
de opkomst en val van vier Duitse staten 
in de vorige eeuw. Tijden van radicale 
verandering, de vernietigingen van oorlog, 
slechte economische omstandigheden en 
onopgeloste eigendomskwesties; dit alles 
leidde regelmatig tot spontane initiatieven, 
die zich laten kenmerken door creativiteit en 
de relatieve onafhankelijkheid van financiële 
middelen. “Zulke activiteiten zijn instabiel en 
aan verandering onderhevig, ze hebben een 
extreem flexibele reactie op elke verandering 
in de stedelijke context. Deze initiatieven 
hebben invloed gehad op de specifieke 
stedelijke omstandigheden van de stad.” (P. 
Oswalt, 1998) Nu nog heerst er in Berlijn 
een levendige krakersbeweging en zijn er 
talloze bars, clubs, kunstenaarscollectieven 
en culturele samenkomsten in het hart 
van de stad. Vooral Berlijn is hier geschikt 
voor, door haar grote hoeveelheid lege en 
goedkope grond nabij het stadscentrum. 

Gebruik
Wanneer er een oude functie weg is en 
voordat er een nieuwe functie zijn intrede 
doet, is er het zogenaamde tussengebruik. 
Interessant is het om te bekijken welke 
activiteiten er nu door de Berlijners worden 
uitgeoefend in het ‘pauzelandschap’, en 
welke kwaliteiten zij hebben. Het gaat 
dikwijls over gedoogde of  zelf  illegale 
initiatieven van samenkomst. Barretjes, een 
circus, tentoonstellingsplekken, stadstuinen, 
kinderverenigingen, parken, stadsstrandjes, 
kinderboerderijen, clubs. Vrijwel altijd gaat 
het om  min of  meer ongeplande, tijdelijke 
gebruiksvormen. 

Er gebeurt dus wel degelijk iets in de 
stedelijke wastelands. Enedsor gebruikt de 
volgende verdeling van activiteiten:
1. plunderen: achtergelaten spullen en 
materialen worden meegenomen;
2. bewonen, bijvoorbeeld in Groot-
Brittannië liep de de-industrialisatie in de 
jaren ’80 gelijk met een enorme toename 

van daklozen;
3.  avontuurlijk spel, (urban exploring) het 
bewust opzoeken van oude fabrieken, voor 
de kick, vaak teneinde foto’s te maken, die 
het verval illustreren; 
4. vrijetijdsbesteding als wandelen, of  
sporten. De hertoe-eigening door de 
(gecultiveerde) natuur is hier nauw mee 
verbonden; 
5. verschillende activiteiten aan kunst 
gerelateerd. Denk aan tijdelijke exposities, 
of  werkruimten;
6. tijdelijk gebruik van andere aard. (T. 
Edendsor, 2005) 

Als verklaring voor de geschiktheid van 
de terrains vague voor allerhande functies 
voert De Sola-Morales een metafoor op: 
exaptatie. (De Sola Morales, 1992) Exaptatie 
is een proces uit de biologie waarin een, 
door de evolutie ontwikkeld element erg 
goed inzetbaar blijkt te zijn voor een andere 
functie dan waar het oorspronkelijk voor 
ontstaan was. Zo zijn veren ooit als isolatie 
ontstaan, en bleken ze pas bij nader inzien 
erg geschikt om mee te vliegen. 

Fabrieksterreinen zijn ooit ontstaan vanuit 
een ultiem pragmatisme en economisch 
denken. Dit heeft geleid tot een grote 
diversiteit aan gebouwvormen, groottes, 
materialiteit en uitstraling. Flexibiliteit of  
toekomstig hergebruik is nooit een thema 
geweest. Hierdoor vraagt zij veel creativiteit 
van de hergebruikers. De grote fabriekshal 
kan dienstdoen als tentoonstellingsruimte 
terwijl een kleinere hal als werkplaats 
fungeert en het kantoorgebouwtje ernaast 
als woongebouw kan worden omgevormd. 
De rijkheid van de architectuur lokt creatief  
gebruik uit. 

Een zogenaamde ‘urban pioneer’ is iemand 
die probeert iets nieuws op te zetten 
in de stedelijke maatschappij, vrij van 
economische motieven. Juist daarom is er 
sprake van extra persoonlijke inzet, met als 
doel het collectief  vormgeven en maken 
van sociale ruimten. Buiten de traditionele 
sociale structuren ontstaan nieuwe woon- en 
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werkvormen die een welkome aanvulling 
op het stedelijk leven vormen. Niets oogt 
echter écht gestructureerd, er lijkt eerder 
sprake te zijn van een proces dan van een 
functie. Juist deze onbepaaldheid zorgt voor 
vrijheid. Het tussengebruik wordt geïnitieerd 
en uitgevoerd door dezelfde (groep) mensen 
en sluit hierdoor perfect aan bij de behoeftes 
die er in de samenleving heersen. 

Tijdelijk gebruik van stedelijk ruimte 
promoot urbane cultuur en (sociale) 
innovatie. De kern van de omslag in het 
denken over de planning van verlaten of  
lege gebieden, zit in het doel. Niet langer 
moet een permanente bestemming leidend 
zijn, zo als dat gebruikelijk is in de klassieke 
planning, maar een meer procesmatige 
aanpak, met een centrale rol voor de weg 
naar een ongedetailleerde en onbekende 
bestemming.

De Senatsverwaltung (regering van de 
stadsstaat) in Berlijn is overigens wel degelijk 
bezig tussengebruik te stimuleren. Ze brengt 
initiatiefnemers en grondbezitters actief  bij 
elkaar. Ook rekt ze de regels waar mogelijk 
op, of  schort de handhaving ervan op, om 
zo ook echt de ruimte te gunnen aan het 
tussengebruik. De verdeling van kansrijke 
gebieden voor zwischennutzung die zij 
aanhoudt is: verlaten industriële gebieden 
(500ha), verlaten industriële gebieden 
(spoortracés, vliegvelden), begraafplaatsen 
(143ha), vrije kavels (ongeveer 1000 kavels, 
samen 170ha). (K. Obemeyer, 2003) 

WAARDE VOOR HET STEDELIJK 
DOMEIN

Escapisme als stedelijkheid
De tussengebruiksvormen kenmerken zich 
door een hoge mate van vrijetijdsbesteding. 
Er is vaak sprake van een groep mensen die 
zich opwerpt als uitvoerders van een bepaald 
project, vaak met volledige overgave, die er 
soms zelfs een nomadenleven op na houden. 
Dit zijn de initiatiefnemers. Daarnaast 
is er een grote groep bezoekers, die in 
meer of  mindere mate deelneemt aan het 
project. Soms als toeschouwer, soms als 
actieve deelnemer. Deze mensen leven in 
het reguliere weefsel van de stad en vinden 
hun ontspanning in het verlaten van de 
‘normale stad’ en het betreden van een 
ander gebied. Hier sporten ze, of  worden ze 
vermaakt, ervaren ze cultuur in alle vormen, 
of  ontspannen ze. De rijkheid van juist dit 
‘andere’ netwerk zorgt voor een stedelijke 
beleving. Het escapisme van de stedeling, 
binnen in de stad, maar buiten de woning. 

Het ontvluchten van de dagelijkse realiteit 
is een belangrijk element geworden van 
onze samenleving. Vaak roept het woord 
escapisme de referentie op van weidse 
landschappen, of  tegenwoordig juist de 
vlucht in een virtuele wereld. Maar de rijke 
uitgaanscultuur in de Berlijnse clubs hoort 
daar net zo goed bij. Even als de parken waar 
mensen in het weekend komen uitwaaien, 
zich even niet in de stad voelende. Het is een 
herfocus op prettige dingen, om zo de harde 
realiteit te ontvluchten. 

Deze beweging is in essentie anders 
dan ontspanningsmogelijkheden die in 
het hart van de stad plaatsvinden. De 
operagebouwen die door de nouveau riche 
werden gesticht in de 19e eeuw bijvoorbeeld, 
zijn ontworpen met in het achterhoofd 
de sociale processen en klassenverschillen 
die er te gebeuren stonden. Hierdoor is de 
vorm van ontspanning eerder verworden tot 
een onmisbaar onderdeel van de alledaagse 
maatschappij, hoewel het idee van een 
voorstelling waarin je wordt meegevoerd 
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Het moge duidelijk zijn dat ik hier pleit voor 
een zorgvuldig omgaan met deze functies en 
gebieden. Het institutionaliseren, regelen en 
plannen zal het netwerk kapot maken, of  in 
ieder geval niet ten goede komen. 

Eigenlijk pleit ik ervoor om niet veel te doen, 
behalve het tussengebruik te gedogen en 
de leegstaande fabrieken en terreinen niet 
te slopen of  herbestemmen, zolang er een 
tijdelijke functie in is. 

naar een andere wereld die duidelijk 
escapistische trekjes heeft.

Laten we twee sprekende voorbeelden 
behandelen. Voorbeelden die beide, in de 
gebieden waar we verder naar gaan kijken in 
de volgende hoofdstukken, aan bod komen: 
de clubscene en de ‘officieuze parkfunctie’. 

In de clubscene van Berlijn voert monotone, 
diepe techno de boventoon, mensen raken 
gewillig in een staat van trance, al dan niet 
versterkt door drank en drugs. Het legt een 
hedonistische levensstijl bloot, of  tenminste 
het verlangen er naar. Zeer weinig van de 
mensen die zich op een willekeurige avond 
op de dansvloer laten gaan, zullen deze 
levensstijl ook daadwerkelijk hebben. 

In het boek Listening through the noise, 
van Joanna Demers beschrijft zij in detail 
de escapistische natuur van electronische 
muziek. Zij stelt dat de statische, repetitieve 
aard het gevoel van tijd wegneemt en zo de 
luisteraar meeneemt in een andere wereld. 
Het is muziek zonder climax, begin of  
structuur maar met een repetitief  karakter 
door het herhalen van tonen of  toongroepen. 
Ze verwijst naar het begrip ‘vertical time’, 
een tijdloosheid waardoor de muziek en het 
gevoel eindeloos door kan lopen. (J. Demers, 
2010)

Een geheel andere vorm van escapisme die 
ook in de secundaire ruimtes rond de Spree 
veel aanwezig is, is het eerder genoemde 
landschappelijk gebruik. Het gevoel dat het 
bruggenlandschap met zich mee brengt, 
is er één van “even uit het weefsel van de 
stad stijgen”. Een vergezicht over het water, 
alvorens weer een straat in te schieten. De 
oever van de Spree, evenalsvele andere 
rivieroevers binnen de stad, geeft hetzelfde 
gevoel, al is het langer vast te houden. De 
collectieve tuin, het informele parkje, een 
kinderboerderij en de moestuin roept 
de relatie met het landschap op. Hoewel 
gecultiveerd, is de natuurlijke aanblik er één 
die haaks op het versteende en bepaalde 
leven van de stad staat.
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STAD ALS COMPLEMENTAIRE 
PLEKKEN

II.



42

“De stad is niet meer als uniform geheel te lezen. In plaats daarvan is het een verzameling 
complementaire plaatsen die samen een losse stedelijke associatie vormen.” - O.M. Ungers
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DE STRATEGIE VAN ADDITIE

De rol van de architect
We zijn als architecten geïnstitutionaliseerd, 
we pretenderen engagement en sociaal 
pioniersschap, of  proberen dat te 
ondersteunen. Echter, we presteren weinig 
anders dan het uitvoeren van opdrachten 
(in alle mogelijke vormen) die de verdere 
kapitalisering, ordening en assimilatie van 
de stad en in het bijzonder haar kwetsbare 
sociale experimenten mogelijk maken. 
Experimenten, die worden uitgevoerd door 
de werkelijke pioniers van onze samenleving; 
de kunstenaars, of  beter de ‘kunstzinnigen’, 
de anderen.

Wat kunnen wij als architecten wel betekenen 
voor deze archipelgebieden? Er is naar mijn 
mening een tweetal oplossingen die ik hier 
graag zou willen aandragen. 

Allereerst is er de ontwikkeling in de vorm 
van een ad hoc toevoeging aan het gebied. 
Dat wil concreet zeggen dat aan het 
verlaten fabrieksterrein, met die in verval 
geraakte fabriek (die nu dienst doet als 
sociale ontmoetingsplek), een programma 
toegevoegd wordt. Hierdoor wordt een 
nieuwe impuls gegeven aan de initiatieven 
die er al plaats hebben, tegelijkertijd wordt 
er niets gesloopt, niets verstoord. 

Om vervolgens om het gehele terrein tot een 
woonmileu te laten behoren, of  tenminste 
onderdeel te laten uitmaken van het stedelijk 
leven, ligt er een opgave in de openbare ruimte. 
De investering hiervan dient niet te worden 
gedaan door de bottom-up initiatieven die 
zijn ontstaan, maar eerder door omliggende 
ontwikkelingen die hierdoor investeren in de 
verbetering en diversificering van (hun eigen) 
woonmilieu. Een subtiele ingreep zodat 
de ruimte begaanbaar wordt, beleefbaar 
voor de stedeling, zonder afbreuk te doen 
aan de soms verborgen en vrijwel altijd 
weerbarstige natuur van de plek. Voordat we  
de precisering van de gebiedsomschrijving 
beschrijven, volgt eerst een uitdieping van 
deze strategie.

Vernietiging en continuïteit
Philipp Oswalt omschrijft de 
planningsgeschiedenis van Berlijn in één 
term: “automatischen urbanismus”. (P. 
Oswalt, 1998) Hij doelt hier mee op de 
herhalende cycli van de stedenbouwkundige 
ideologieën: vernietiging - planning - 
nieuwbouw. De stad ontwikkelde zich tot 
een palimpsest van elkaar tegensprekende 
ideologische fragmenten. We zullen een 
drietal voorbeelden behandelen die op de 
leest van de urbane ideologieën geschoeid 
zijn. 

De barokke stad kreeg ten tijde van de 
explosieve groei een plan opgelegd van 
James Hobrecht. Het ging eigenlijk vooral 
om een uitbreidingsplan, maar de volledige 
structuur van de barokke vestigingswerken 
werd verworpen. De consequentie van 
het plan was dat mensen in zogenaamde 
Mietskasernen gingen wonen en er ontrolde 
zich een enorme structuur van bouwblokken 
met hoven, en radiale uitvalswegen over de 
stad. 

In de jaren ’50 werd de stad opnieuw 
heringericht. De auto deed zijn intrede, en 
daardoor ontstond behoefte aan ruimte en 
infrastructuur. De stadssnelwegen werden 
aangelegd in een ring om het centrum, 
hetgeen zijn sporen heeft nagelaten  in de 
Mietskasernen-stadt. 

Een laatste voorbeeld is de projectie 
van de ‘oude stadsplattegrond’ op de 
modernistische structuren. Een strategie die  
het best is omschreven door Stimmann en 
Kleihues, in de planontwikkeling die later 
Planwerk Innenstad is geworden. Een semi-
historie wordt gesuggereerd, en opgevoerd 
als ordenend thema, met als leitmotiv de 
terugkeer naar het bouwblok.

Oswalt concludeert enigszins somber: ‘Het 
is een stad waar tegengestelde fragmenten 
altijd gearticuleerd werden, een stad 
bovendien die er nooit in is geslaagd een enkel 
standaardiserend principe te omarmen’. (P. 
Oswalt, 1998)
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Hoe dan wel verder? Is er wel de noodzaak 
voor een homogeniserend thema, of  leidt 
die zoektocht ons alleen terug een pad op die 
we al bewandeld hebben? Rem Koolhaas 
biedt uitkomst in zijn tekst Shipwrecked, uit 
S,M,L,XL. 

“... Since the recent discovery of  the street as 
the core element of  all urbanism, the simples 
solution to this complex and ambiguous 
condition is to undo the mistakes, ... , and 
build once again along the plot lines of  
the street as a sign of  a regained historical 
conciousness This approch restores the grid, 
respectfully connects new buildings with 
the old, and attempts to hide the most of  
the postwar buildings in an effort to render 
harmless the mistaken ideologies of  the past 
four decades.”

 Na deze analyse  vervolgt Koolhaas: “But 
it is important to resist that temptation 
to avoid becoming part of  a mindless 
pendulum movement where acceptance of  
one particular architectural doctrine leads 
-as surely as a day follows night- to the 
adoption of  its exact opposite a few years 
later: a negative sequence in which every 
generation ridicules the previous one only to 
be annulled by the next.”

Vervolgens pleit Koolhaas voor de 
implementatie van een retroactief  concept 
teneinde de beëindiging van het anti-
historisch denken. Kortom: een project moet 
een nieuwe laag aan de stad toevoegen, en 
daarmee voorgaande lagen niet uitwissen en 
vervangen, maar nieuwe betekenis geven. 

Vooropgesteld moet worden dat een nieuwe 
laag, in de vorm van een projectmatige 
additie alleen kan worden voltooid, als er ook 
goed wordt gekeken naar de onderliggende 
lagen. 

Hierna volgt een analyse van een specifiek 
gedeelte van de eerder aan bod gekomen 
Spreezone.     
   

ANALYSE
 
Laten we een deel van de Spreezone 
nader beschouwen en op zoek gaan naar 
de ‘complementaire onderdelen,’ met als 
doel de eigenschappen en kwaliteiten bloot 
te leggen en uiteindelijk een (retroactief) 
concept te introduceren. 

Het beschouwde gebied wordt 
ingeklemd door de Köpenickerstraße, de 
Michaelkirchstraße, de Andreasstraße en de 
Spree. 

Eerder is stilgestaan bij de evenwijdig aan 
de Spree liggende straat en de profielen die 
daarbij horen. In het profiel is onderscheid 
te maken in 3 elementen. Te weten: de 
profielwand, vaak een hek, muur of  
dichtbegroeide wand; de oever, gekenmerkt 
door grote open plekken, groen of  grof  
bestraat; ten slotte eventuele bebouwing. 
Deze bebouwing is niet als samenhangend te 
beschouwen, we zullen hier verder gaan met 
de industriële bebouwing. 

Deze drie elementen zijn zeer kenmerkend 
te noemen voor de gehele Spreezone, en 
voor industrie gebieden aan het water in het 
algemeen. 
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Verborgen achter de muur ligt de fabriek, 
een solitair volume. Krachitge architectuur, 
vrij van (veel) ornament. Het verval is 
duidelijk te zien en ervaren.

Ruimte is er aan de oever. Lang heeft deze 
plek gediend als opslag of  losplaats om 
vervoer mogelijk te maken door schepen, 
nu geeft het groene uiterlijk aanleiding voor 
andere soorten gebruik. 

De muur zorgt aan de ene kant voor 
afsluiting en aan de andere kant voor het 
completeren van het straatprofiel. Er ontstaat 
een verborgen wereld, die het uitlokt om op 
ontdekkingstocht te gaan. 

muur

oever

fabriek
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Groen

Zand

Verharding
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Poort

Onderdoorgang

Verbinding
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Oever

Muur of hek

Bebouwing

Industriële gevel

Bomen
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WAARACHTIGE ARCHITECTUUR

III.
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INDUSTRIËLE ARCHITECTUUR

Industrie was in de periode van eind 1800 
tot 1918 de belangrijkste stimulerende factor 
voor de groei van wat later Groß Berlin ging 
heten, een groot gedeelte van de woningen 
in de stad zijn oorspronkelijk gebouwd als 
voorzieningen voor (fabrieks)arbeiders in 
deze periode. Tijdens de industriële revolutie 
die in Berlijn rond 1870 begon, ontwikkelde 
zich, naast de bestaande mechanische 
industrie, de chemische en elektrische 
industrie. Deze technische vooruitgang 
veroorzaakte ook een explosieve groei 
in bevolkingsaantal, er werd immers een 
enorme werkgelegenheid gecreëerd. In 1786 
woonden er 147,000 mensen in Berlijn, in 
1840 was dit 329,000 om door te groeien tot 
3,7 miljoen in 1910. (H. Bodenschatz, 2010)

De industriële revolutie is te begrijpen als 
de drijvende kracht achter het modernisme 
als idee, maar ook de veroorzaker van het 
probleem waar de Modernen een antwoord 
op probeerde te geven.  Wat dit betekende voor 
de stad wordt meteen duidelijk wanneer men 
de film ‘Berlin: Die Sinfonie der Großstadt’ 
bekijkt. De groei was immens, de stad 
veranderde. De industrialisatie zorgde voor 
nieuwe machthebbers, nieuwe problemen, 
zoals woningbouwnood en een nieuwe 
bouwmethode, namelijk, respectievelijk 
fabriekseigenaren, woningbouwnood en 
seriematig bouwen en het gebruik van 
ijzer als constructiemateriaal. Er ontstond 
een splitsing tussen ingenieurschap en 
klassieke architectuur, waar het eerste 
beter lijkt aangepast aan de veranderende 
omstandigheden. 

De gloednieuwe industriële architectuur 
van de fabrieken liet dit duidelijk zien. 
De architectuur is ruig, functioneel en 
grof, tegelijk ook heroïsch en waarachtig 
te noemen. Het zijn symbolen van een 
revolutie. Bovendien ontwikkelde de nouveau 
riche een reeks aanvullende instrumenten 
als operagebouwen, musea, bibliotheken, 
banken, casino’s en vergelijkbare instituten. 
Dit naast de nieuwe iconen van de 

industrialisatie als de fabriek, molen, station 
en de markthal. Het betrof  de transformatie 
van de landschappelijke omgeving van de 
stad in een industrieel productieveld.

ARCHITECTUUR: APPARAAT OF 
VOORWERP?

Deze ‘nieuwe architectuur’ is nu geen 
nieuwe architectuur meer. Trotse fabrieken, 
die eens de kathedralen van de arbeiders 
werden genoemd zijn nu in verval geraakt. 
Eerder is aangegeven dat juist deze gebieden 
een aantrekkingskracht op het tussengebruik 
hebben. Waarom hebben lege industriële 
gebouwen zo’n aantrekkingskracht op het 
tussengebruik? 

Als we  het denken van Posener beschouwen, 
vinden we een mogelijke verklaring. Hij stelt 
in één van zijn lezingen  het verschil tussen 
de wereld van de voorwerpen en de wereld 
van de apparaten centraal in de uitleg van 
het vervreemdingsproces die bijvoorbeeld 
Großsiedlungen op de mens blijken te 
hebben. (J. Posener,1968) Beide zijn 
bedoeld om ons leven te vereenvoudigen, 
maar de mate waarin wij hun werking 
kunnen begrijpen is verschillend. Van een 
voorwerp weten we hoe het gemaakt is, hoe 
het functioneert of  we zouden dat kunnen 
begrijpen. Het productieproces van een stoel 
bijvoorbeeld, of  de materialen die daarbij 
komen kijken, zijn voor ons eenvoudig te 
bevatten. Ze bewijzen ons directie diensten, 
dat maakt hen vertrouwd. Zelf  als een 
voorwerp stuk gaat, een kopje breekt, 
kunnen we de oorzaak daarvan inschatten. 

In de wereld van de machine is dit anders. 
Hoogovens, turbines, transformatoren, we 
kunnen hun werking niet bevatten. Als onze 
auto stil komt te staan op de weg, moeten we 
in de regel iemand vragen om het probleem 
op te lossen, zelfs de diagnose te stellen. Dit 
alles zorgt voor een moeizamere relatie met 
een apparaat. Posener stelt dat hierin het 
‘onbehagen van de gewone man’ schuilt. De 
woning, zo stelt hij, dient een voorwerp te 
zijn, geen apparaat. 
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Pagina uit ‘Anonyme Skulptur’uit 1970, een studie naar industriele architectuur van Bernd en Hella Becher
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Toch heeft de wereld van de apparaten 
een functie in onze wereld. Ze vergroot 
de wereld van het bekende. We zullen 
apparaten nooit helemaal begrijpen, dan 
zijn het immers voorwerpen, maar door 
er regelmatig mee in aanraking te komen 
gaan ze wel tot de wereld van het bekende 
horen. Concreet betekent dit het inruilen 
van onzekerheid voor nieuwsgierigheid. Het 
is deze nieuwsgierigheid die onze steden rijk 
maakt. 

RATIONALISME

Dit alles is te begrijpen als een pleidooi voor 
het in stand houden van in verval geraakte 
fabrieken in ons interesse gebied. Maar 
kan het ook een bijdrage leveren aan een 
eventuele woon-interventie? 

Grassi stelt: “Denkend aan de zuiverheid 
van de lijnen en aan de heldere eenvoud van 
de vormen van de architectuur van Loos of  
Oud, of  aan de subtiele band die het ontwerp 
van Behrens of  Tessenow met het verleden 
verbindt, kunnen we niet voorbijzien aan het 
klassieke element dat die werken laten zien. 
Evenmin mogen we de overeenkomst tussen 
die werken en de rigoureuze logica waarop 
die werken berusten over het hoofd zien.” 
(Grassi, 1997)

Terugkijkend naar wat Posener daar over 
gesteld heeft, zien we een parallel. Het 
wonen, zo stelt hij, dient een relatie met 
voorwerpen te hebben, niet met apparaten. 
We moeten het woongebouw kunnen 
begrijpen als woongebouw en het raam als 
raam. 

De fabriek heeft gediend als voorloper 
van de de algemene omslag binnen de 
architectuur, van een op traditie gestoelde 
bouwvorm, naar een vernieuwende kijk 
op bouwen. Na de fabriek volgden dan 
ook andere gebouwen het voorbeeld. Zo 
toont de designschool Bauhaus in Dessau 
opmerkelijke overeenkomsten met de Fagus 
Factory, en lijkt het woongebouw aan de 
Rue á Redents van Le Corbusier op Ford’s 

Model-T fabriek. De vroeg moderne 
architecten gebruikten de nieuwe stijl en 
waar hij voor stond: een belofte over eerlijk 
functioneren en economisch bouwen. 

Beide aspecten van de moderniteits discussie, 
de vernieuwing & nieuwschierigheid en 
de band met de traditie & begrip van de 
bewoner zijn essentieel in de voorgestelde 
ingreep. 

Het rationalisme geeft een verstilde 
architectuur, tot haar essentie teruggebracht, 
toch rijker dan het minimalisme. De 
rationalisering van de architectuur gaat zo 
niet voorbij aan traditionele waarden en in 
het bijzonder de logische structuur waarop 
zij is gebaseerd. 
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ONTWERPEND ONDERZOEK
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STEDELIJKE UITGANGSPUNTEN

De uitgangspunten voor een ingreep zijn uit 
de voorgaande tekst te destilleren, ik zal hier 
een samenvatting opvoeren. 

Allereerst gaan we uit van een strategie van 
additie, niet van vervanging. Er moet dus 
een open ruimte gevonden worden in de 
Spreezone waar een ingreep kan plaatsvinden. 
Vervolgens willen we de verborgen wereld 
aan de oever zichtbaar maken, maar niet 
volledig openbreken; de straatwand blijft 
bestaan. Het gebouw staat vrij in haar directe 
context, is solitair. Volumetrisch reageert het 
gebouw op oriëntatie, ligging, maar niet op 
nevenliggende bebouwing. 

Architectonisch zijn er ook randvoorwaarden 
aan bod gekomen. Het gaat om een 
rommelig gebied, met vrijstaande objecten, 
dit vraagt om een sterke architectuurtaal. 
Het nieuwe woongebouw refereert aan 
de meest karakteristieke en bovendien 
meest opvallende typologie aanwezig in 
de zone; de laat 19e of  vroeg 20e eeuwse 
fabriek. Daarom is er ook gekozen voor 
een bakstenen gevelbekleding. Bovendien is 
het een materiaal dat eenvoud uitstraalt en 
tegelijk robuust aanvoelt. De geveldispositie 
zal op basis van rationele referenties gemaakt 
worden. 

VOLUME

In de volumetrische ontwikkeling zijn twee 
onderdelen erg belangrijk.  Ten eerste  betreft 
het een solitair volume, ten tweede wordt het 
volume  gebroken op basis van oriëntatie. 

Het volume begint dan ook bij een 
rechthoekige vorm, om vervolgens te 
vervormen onder invloed van respectievelijk 
de maximale diepte van een woning, de 
oriëntatie, entree en ontsluitingsstructuur en 
ten slotte de aansluiting op het maaiveld. 

Massa

Volume

Orientatie & uitzicht

Ontsluiting & entree

Aansluiting op maaiveld
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snede
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GEVELS

De gevels zijn uitgelegd aan de hand van 
nevenstaand schema. In rationele stappen 
wordt uiteengerafeld hoe verschillende 
lagen zijn toegepast. De afstand tot de gevel 
bepaalt welke lagen waarneembaar zijn. 

Iedere gevel is opgebouwd uit grofweg 
3 delen; de basis, het middenstuk en de 
bekroning. De basis wordt gekenmerkt 
door een beperkte plasticiteit, hierdoor 
staat het gebouw stevig op de grond. De 
gevelopeningen zijn in de dichte wand 
geponst en hebben een flinke negge. 

De laag erboven wordt gekenmerkt door 
sterke verticale geleding. Deze wordt 
gemaakt door bakstenen lamellen, die 
ook als zonwering dienen. Er is nog een 
onderscheid gemaakt in de vloerbanden, die 
bij het bovenste gedeelte van het middenstuk 
een overstek hebben, en bij het onderste 
gedeelte in het vlak liggen. 

Ten slotte wordt er boven een loggia 
gemaakt, die de gevel een bekroning geeft. 

Het gebouw is van onder naar boven te lezen 
als een overgang van massa naar constructie. 
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01 massa

02 volume

03 hoeken 

04 gevel dispositie

05 verticale verdeling 
 & openingen 

06 balkons

07 horizontale verdeling
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PLATTEGROND

Het belangrijkste ordenende thema is de 
ontsluiting. Die geschiedt vanuit het hof, 
van daar uit stijgt men naar de verdiepingen 
waar een rondgang naar de woningen leidt. 
Deze rondgang is inpandig, maar het is wel 
buitenruimte. Problematische hoeken zijn 
opgelost door de corridor tot de gevel door 
te steken. 

Er worden verschillende wooneenheden (77 
in totaal) toegepast. In het gebouw zijn 24 
appartementen, 25 studio’s, 26 maisonnettes 
en 2 penthouses voorgesteld. 
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96 sequentie Brug

sequentie Straat

De hele open zone is zichtbaar vanaf  de brug. Van hieruit is het groene 
karakter en de industriële fragmenten ervaarbaar.

In het straatprofiel is er geen relatie met de open ruimte aan de oever.
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SEQUENTIE WOONMILIEU

Belangrijk in het denken over wonen is dat 
het zich niet beperkt tot de woning zelf. Het 
stedelijk domein waar het wonen plaatsvindt 
noemen we ‘woonmilieu’. Dit is van belang 
omdat in het verhaal over de stad als lagen en 
als complementaire plekken niet stil gestaan 
is bij wonen als functie in het bijzonder. Dit 
wordt zichtbaar in de sequentie van het 
woonmilieu, waarin alle in het voorgaande 
besproken thema’s aan bod komen. 

sequentie Wand De wanden, hekken en andersoortige begrenzingen ontnemen het zicht en 
de toegang tot de achterliggende ruimte. 
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sequentie Gevel

sequentie Hof

Het gebouw ligt niet in de rooilijn, maar er achter: er is een ruimte 
tussen de wand en het gebouw. Deze ruimte is niet te zien, maar door 
de verspringing van het gebouw wel te voelen. 

Door de entree komt men in het hof. Een afgesloten binnen gebied, 
vanwaar al de ontsluiting plaatsvind. De trappartij is geplaatst om de 
hoek, zodat het hof  eerst ervaren wordt. De trap is geplaatst tegen 
het een deel van de gevel die door nevenliggend alzijdig gebouw niet 
geschikt is om woningen achter te maken. 
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sequentie Entree

sequentie Corridor

De onderbreking van de wand geeft toegang tot de ruimte naast 
het gebouw, waar de ingang zich ook bevind. De postbussen en 
naambordjes zijn voorzien op de zijkant van de wand, die vouwt 
zich iets naar binnen. Hierdoor komt het adres van het gebouw 
aan de straat te liggen, zonder dat het zich naar de rooilijn van het 
straatprofiel voegt. 

De ontsluiting van de woningen geschied via de rondgang die als 
een gedeeltelijk open corridor om het hof  loopt. Aan de oostzijde 
van het gebouw steekt de corridor door tot de gevel, om hiermee het 
hoekprobleem van de woningen te omzeilen. 
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sequentie Maisonette In de maisonette kijkt de dubbelhoge ruimte uit op de Spree-oever.
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sequentie Studio De studio kijkt uit op de Kopernickerstraße. Door de afwezigheid 
van wanden en deuren ontstaat er een open plattegrond, waardoor 
de kleine woningen toch een ruimtelijk karakter krijgen. 



102

maquette Westgevel in omgeving
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maquette Ingreep als strategie

maquette Varianten
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REFLECTIE 

Vanuit het nadenken over de stad als geheel 
is er getracht tot het schaalniveau van de 
woning te komen. Eerder zijn begrippen als 
strategie en pleidooi gevallen, het is zinvol 
daar kort bij stil te staan, omdat het iets zegt 
over de toepasbaarheid van gepresenteerde 
denkbeelden en interventie op grotere 
stukken van Berlijn. 

Mijn stelling dat de strategie van additie 
een aannemelijke is in de Spreezone wordt 
zichtbaar als we het idee verdichten. Deze 
oefening heb ik uitgevoerd door in totaal 3 
grote woongebouwen in de besproken zone 
te plaatsen. De gebouwen zijn stuk voor 
stuk op dezelfde uitgangspunten gebaseerd: 
een solitair volume dat zich in massa naar 
de context laat vormen, maar nauwelijks 
reageert op de omliggende bebouwing. 

Toegegeven, het betreft een flinke ingreep, 
maar het is voorstelbaar. Nu is het zaak 
om het idee nog verder terug te leiden en, 
misschien wat meer verspreid, langs de 
gehele Spree te denken. De gehele Spree-
zone zal nu tot een woonmilieu behoren, 
solitaire volumes zullen het ambivalente van 
de plek benadrukken en de oevers zullen vrij 
blijven van inmenging waardoor ze het vrije 
karakter kunnen behouden. 
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maquette Serie volumestudies
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NAWOORD

Voor u ligt het resultaat van een onderzoek 
dat langer dan een jaar heeft geduurd en is 
gestart in februari 2011 met de oprichting 
van het afstudeeratelier Berlijn als Model. 
Dit afstuderen is de conclusie en afsluiting 
van de masteropleiding Architecture 
Building & Planning, gegeven aan de faculteit 
Bouwkunde, Technische Universiteit te 
Eindhoven. 

In het bijzonder gaat het om de samenkomst 
van de studiegebieden architectuur en 
stedenbouw. 

Graag wil ik bedanken mijn begeleiders 
Prof. Dipl. Ing. Christian Rapp (leerstoel 
Architecture en Urban Cultures), Prof. 
Michiel Dehaene (leerstoel Urban Design) en 
dr. Ir. Irene Currulli (leerstoel Architectural 
Enginering). Bovendien mijn ateliergenoten 
voor de nauwe en vruchtbare samenwerking, 
Tim Brans, David de Kool, Loes Martens 
en Robbert Peters. Tenslotte mijn vriendin, 
ouders, broertjes en vrienden voor de 
onvoorwaardelijke steun en broodnodige 
afleiding.

Sem Holweg
Mei 2012, Eindhoven


