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Dit verslag sluit mijn afstudeerperiode aan de Technische Universiteit in Eindhoven, 
binnen de master ‘Architecture, Building and Planning’ af. Naar aanleiding van 
een initiatief dat is gestart tijdens een studiereis in Mexico in het voorjaar van 
2010, ben ik met een gemotiveerde groep studenten op zoek gegaan naar de 
mogelijkheden om een gecombineerd stedenbouw en architectuur atelier op te 
starten. In een intensieve opvolgende periode is, in nauwe samenwerking met 
Prof. Dipl.-Ing. Christian Rapp (Leerstoel AUC) en Ass. Prof. Dr. Ir. Michiel Dehaene 
(Leerstoel UDP, tegenwoordig verbonden aan de Ugent), de thematiek waar dit 
atelier zich mee bezig is gaan houden bepaald.
 
In februari 2011 is het atelier officieel van start gegaan met vier mede 
ateliergenoten. Binnen deze kleine groep is een bijzonder prettige en hechte 
samenwerking ontstaan waarin momenten van scherpe inhoudelijke discussies 
en hard werken elkaar afwisselden met humoristische en meer ontspannen 
fases. Dit is een zeer waardevolle combinatie gebleken die ontzettend heeft 
geholpen in een lang proces naar het eindresultaat. Ik ben mijn ateliergenoten; 
Tim Brans, Sem Holweg, David de Kool en Loes Martens bijzonder dankbaar voor 
deze leerzame, interessante en leuke periode. Met David en Loes heb ik daarbij 
nog een bijzondere, intensieve en onvergetelijk leuke tijd van twee maanden in 
Berlijn mogen doormaken, waarin we door op locatie te wonen en werken de stad 
ook uit eigen ervaring zijn leren kennen.
 
In de verschillende fases waarin ik me in het kader van dit atelier heb bezig 
gehouden met onderzoek, literatuurstudies, cartografische oefeningen en 
ontwerpen is de zeer kundige en inhoudelijk verrijkende begeleiding van Christian 
Rapp en Michiel Dehaene onmisbaar geweest. Sjef van Hoof, die ik later in het 
project heb gevraagd als derde begeleider, is van grote invloed geweest op het 
ontwerp en heeft met scherpe bevragingen van mijn werk het plan naar een 
hoger niveau helpen te brengen.

voorwoord
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‘Berlijn als model’ is een atelier dat zich bevindt op het scheidsvlak van de 
stedenbouwkundige en architectonische discipline en heropent de discussie over 
de relatie tussen woningbouw en stadsvorm. Juist dit is een punt in het discours 
waar de twee disciplines dicht bij elkaar zitten. Het is zowel een traditionele als 
actuele discussie die de afgelopen 20 jaar niet direct de boventoon heeft gevoerd. 
Binnen het thema van ‘wonen als bouwsteen van de stad’ wordt onderzoek 
gedaan naar hoe met wonen aan de stad kan worden gebouwd.
 
In Berlijn is deze discussie als geen andere te herleiden in de diverse lagen 
die de huidige stadsvorm bevat. De stad is menigmaal leidend geweest in 
het internationale stedebouwkundige en architectonische discours. In deze 
periodes is met een grote diversiteit aan denkbeelden stad gemaakt. In deel I 
‘woonparadigma’s’ van deze band wordt onderzoek gedaan naar verschillende 
woonparadigma’s en hoe deze denkbeelden zijn terug te vinden in het weefsel 
van de stad. Ze laten zien dat de locatie waar in de stad wordt geïnvesteerd 
constant verschuift.
 
Op deze wijze vindt het begrip secundaire ruimte zijn intrede in het atelier. Het 
begrip komt voort uit gebiedsgerichte stadsontwikkeling die zijn rendabiliteit 
haalt uit intensivering en verdichting van stadsdelen ten aanzien van de residuele 
grondwaarde. Het is een manier van stad ontwikkelen die zich voornamelijk 
lokaliseert bij knooppunten, de primaire locaties van een stad. Aan de achterkant 
van deze ontwikkeling ontstaan zo secundaire locaties, delen van de stad die 
buiten beschouwing zijn geraakt. Gebieden waar in de anonimiteit van de 
periferie stad is ontstaan: een aggregatie van het resultaat van verschillende 
woonparadigma’s die hebben geleid tot een mozaïek van stedelijke weefsels met 
verschillende karakters. Zoals wordt omschreven in deel II ‘secundaire ruimte in 
Berlijn’. Juist in deze gebieden is, ook in de laatste stadsontwikkelingsvisies, nog 
geen eenduidig antwoord te geven op hoe hier met woningbouw stad gemaakt 
kan worden.
 
Hier vindt dit afstuderen zijn insteek met een onderzoek naar hoe de secundaire 
ruimte voor Berlijn in te tekenen is met behulp van het begrip van de 
‘Zwischenstadt’, dat door Thomas Sieverts is geïntroduceerd. Het begrip omschrijft 
een hybride mix van ‘een verstedelijkt landschap en een verlandschapte stad’1, 
de zogenaamde tussenstad. Met deze benadering wordt de secundaire ruimte 
van Berlijn ingetekend en wordt een bijzondere kenmerkende structuur voor dit 
type stad in Berlijn bloot gelegd.
 
Deze structuur bestaat uit een type blok dat door verschillende ontwikkelingsfases 
stapsgewijs uit een diversiteit aan bebouwing is komen te bestaan. De 
geadapteerde blokbebouwing is allom aanwezig in de secundaire ruimte en 

inleiding

1. Sieverts, T. (1998) p. 5
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deze ontwikkeling wordt in het tweede hoofstuk geanalyseerd aan de hand van 
twee casussen. Dit levert de basis voor een strategie die dit type bouwblok door 
ontwikkeld middels de collectieve woonvorm van de meergezinswoning.
 
De strategie krijgt invulling middels een analyse van goed burgerlijke 
meergezinswoningen uit de periode van 1895 t/m 1918 die binnen dit type 
verkaveling een hoogwaardig woonmilieu weten te creëren. Het type dat net 
voor de opkomst van het modernisme wordt ontwikkeld weet deze hogere 
klasse te huisvesten in de stad. Sinds de jaren ‘20 stond het bouwen van een 
leefbare stad voor alle bewoners met de introductie van sociale woningbouw 
voorop. Onder invloed van verscheidene ontwikkelingen tijdens deze periode is 
de woningplattegrond steeds verder gestandaardiseerd.
 
Vandaag de dag is echter de vraag naar het luxe stadsappartement toegenomen. 
Hier voldoet de gerationaliseerde plattegrond niet meer. Huidige ontwikkelingen 
als de ‘baugruppe’ bieden slechts gedeeltelijk een antwoord op de vraag naar 
de meergezinswoning en leveren weinig innovatieve woningen op. Hier komt bij 
dat ze de ideale woonwereld voor zichzelf proberen te maken en daarbij het 
belang van het bouwen voor stad niet onderkennen. Deze ontwikkelingen maken 
het relevant om te zoeken naar de sporen van het goedburgerlijk wonen in de 
stad. Het is juist in deze niche dat Berlijn zich in de recente historie nog heeft 
onderscheiden van andere steden. De vraag naar kwalitatief hoogwaardige 
plattegronden is actueel terwijl de ontwikkeling van het type de laatste jaren 
juist stil heeft gelegen. De laatste architectengeneraties hebben de competenties 
vereist voor dit soort woningen niet meer als vanzelfsprekend in hun repertoir.
 
Dit afstuderen beoogt de ontstane leemte in de ontwikkeling van de hogere 
middenklasse meergezinswoning te overbruggen door te leren van het raffinement 
van het goed burgerlijk wonen omstreeks 1900. Dit leidt tot het ontwerp van 
drie meergezinswoningen als doorontwikkelingsstrategie van het geadapteerde 
bouwblok in Niederschönhausen. 







1. de stad
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Binnen het atelier is onderzoek gedaan naar de zogenoemde secundaire ruimte. 
Dit begrip komt in eerste instantie voort uit het beschouwen van de negatieve van 
primaire ruimte in de stad. Deze lokaliseert zich voornamelijk bij knooppunten: 
op primaire locaties. Aan de achterkant van deze ontwikkeling ontstaan zo 
secundaire locaties. In deel II ‘secundaire ruimte in Berlijn’ wordt, in vijf essays, 
uitvoerig onderzocht en omschreven hoe deze ruimte zich verhoudt tot de stad 
Berlijn. In dit hoofdstuk worden, met een beknoptere toelichting, aan de hand 
van het begrip ‘Zwischenstadt’ enkele eigenschappen en potenties van deze 
ruimte omschreven die van belang zijn voor de benadering van het thema van 
dit afstuderen.

De relevantie van de beschouwing van de secundaire ruimte van Berlijn als 
‘Zwischenstadt’ ligt besloten in haar ontstaansgeschiedenis. De huidige vorm van 
de stad Berlijn is het resultaat van diverse ontwikkelingsperiodes. Deze periodes 
van grote groei, zoals bijvoorbeeld de annexatie van grote stukken grond bij 
het ontstaan van ‘Groß Berlin’ in 1920,2 leiden tot de insluiting van gebieden 
tussen verschillende kernen. Daardoor is een interessante samenstelling van de 
stedelijke ruimte binnen de huidige grenzen van de regio aanwezig. Deze kan 
worden beschouwd als een metropool met een polycentrische samenstelling.3 
De samenstelling levert een belangrijk verschil op betreffende de relatie tussen 
centrum, periferie en landschap. De mogelijkheid bestaat dat perifere gebieden 
of landschap ingesloten zijn geraakt in de stad. Er kan dus op een andere manier 
gekeken worden naar de verhouding tussen stad en landschap en de secundaire 
ruimte hierin.

Een interessante analogie kan gevonden worden in de situatie waar Thomas 
Sieverts de term ‘Zwischenstadt’ introduceert. Hij omschrijft een fenomeen dat 
in het bijzonder sterk zichtbaar is in het Ruhrgebied. Hij neemt waar dat het 
ideaalbeeld van de compacte Europese stad, met de tegenstelling tussen stad 
en landschap, in veel gevallen niet meer als zodanig bestaat. Er is tegenwoordig 
een stadsvorm die buiten de omschrijving van stad en landschap valt en 
gezien kan worden als een hybride mix van ‘een verstedelijkt landschap en een 
verlandschapte stad’4, de zogenaamde tussenstad.

De tussenstad is moeilijk precies te duiden en bevat geen harde grenzen, dit is 
inherent aan haar ontstaanswijze, een conglomeraat van geleidelijk aan elkaar 
vergroeide stadsdelen. Er zijn echter een aantal karakteristieken te onderscheiden 
om tot een duiding van het type te komen en deze te lokaliseren in de stad 
Berlijn.5

Een van de meest bepalende factoren hierin is, dat deze tussenstedelijke structuur 
is ontstaan uit talrijke onsamenhangende publieke en private beslissingen. Ze 
doen zich juist daar voor waar steden door expansie samengroeien tot een 
mixtuur van verschillende functioneel gespecialiseerde stadsvelden. Juist deze 
gebieden zijn ontwikkeld vanwege de lagere grondprijzen en vaak minder 
stricte regelgeving in vergelijking met de stadscentra. De aantrekkingskracht zit 
hem daarnaast erin dat ze wel in het directe bereik van deze centrumsteden 

2. Bodenschatz, H. (2010) 
p. 10

3. meer informatie in deel II 
‘Polycentrische stad’

4. Sieverts, T. & Koch, M. 
(2005) p. 15

5. meer informatie in deel II 
‘Zwischenstadt’
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liggen. Zo ontstaat een heterogene lappendeken van homogene stadsvelden 
waarin een overkoepelende ruimtelijke samenhang meestal niet herkenbaar is. 
De lappendeken bevat naast verscheidene woonstructuren een diversiteit aan 
overige functies en bebouwingstypes.

Dit leidt in de huidige tijd tot een punt waarin de tussenstad steeds onafhankelijker 
wordt van het stadscentrum, doordat ze in staat is deze veelvoud aan 
verschillende elementen en functies in zich op te nemen. In plaats van de vroegere 
afhankelijkheid van het centrum ontstaat steeds meer een soort wisselwerking 
waarin de verbindingen binnen de regio en tussen de stadsvelden in toenemende 
mate een belangrijke rol gaan spelen. Het is dit infrastructurele netwerk die de 
mogelijkheid schept dat gebieden binnen de eerder omschreven lappendeken, in 
navolging van de gestructureerde stadsontwikkeling zelf, tot ontwikkeling komen. 
Het is juist dit soort stadsontwikkeling die is ingetekend in Berlijn en omschreven 
kan worden als secundaire ruimte.

Belangrijk om hierbij op te merken is dat de menging van de gebieden binnen 
de lappendeken met een grove korrel is, dit wil zeggen normaliter op buurt of 
wijkniveau. Als deze voor Berlijn ingetekende delen bestudeerd worden, zoals 
te zien op de kaart ‘Zwischenstadt in Berlijn’, dan valt de aanwezigheid van een 
perifeer type blokbebouwing op. Het betreft blokstructuren die ruimer zijn opgezet 
en in hun ontwikkeling bestaande bebouwing inlijven in het systeem. Deze 
bevatten dus juist op blokniveau de eigenschap om verschillende bouwvormen 
op te nemen. Ze bevatten hierdoor een menging van verschillende typologieën, 
functies en gradaties van openbare ruimte. Het type blok zal vanwege het inlijven 
van verschillende bebouwingstypes in opvolgende hoofdstukken geadapteerde 
blokbebouwing worden genoemd.

Dit fenomeen blijkt, als we uitzoomen en Berlijn bekijken, een bepalende 
structuur te zijn in de geselecteerde secundaire woongebieden en op grote 
schaal hierin aanwezig te zijn. Het is een voorbeeld van stadsontwikkeling die 
ontstaat in de marge van de gestructureerde ontwikkeling, een ontwikkeling die 
mogelijk gemaakt is door andere en weet om te gaan met steeds wijzigende 
omstandigheden. Door inzicht te krijgen in de eigenschappen van het bloktype 
kan een strategie worden ontwikkeld die antwoord geeft op hoe dit type stad kan 
worden doorontwikkeld in de situatie van Berlijn en dus hoe verder gebouwd kan 
worden aan enkele secundaire gebieden van de stad. Dit zal gedaan worden aan 
de hand van twee casussen Karlshorst en Niederschönhausen.
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situatie geadapteerd blok Niederschönhausen







2. het blok
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Binnen de huidige stadsvorm zijn, in de structuur van de geadapteerde 
blokbebouwing, verschillende ontwikkelingsstadia van het geadapteerde bouwblok 
te vinden. Deze verschillende ontwikkelingsstadia hebben een directe invloed op 
de verschijningsvorm van het blok en zijn veelal afhankelijk van de locaties waar 
deze wordt aangetroffen. Ondanks de diversiteit aan verschijningen vinden de 
bouwvormen allen hun plaats binnen dezelfde verkavelingssystematiek. De soms 
qua uiterlijk zeer verschillende blokken met verschillende types bebouwing zijn, 
als dit in beschouwing wordt genomen vergelijkbaar. In het komende hoofdstuk 
wordt van deze benadering gebruik gemaakt door te onderzoeken hoe de structuur 
van het bloktype is ontstaan. Vervolgens wordt de casus Karlshorst geanalyseerd 
waar reeds verschillende ontwikkelingsfases in het weefsel afleesbaar zijn. Bij 
deze analyse wordt de basis gelegd voor een doorontwikkelingsstrategie die zal 
worden geprojecteerd op een deel van de wijk Niederschönhausen waar het 
bloktype nog niet tot wasdom is gekomen.

De basis van de huidige vorm van het geadapteerde blok wordt gelegd aan het 
einde van de 19e eeuw. In deze periode vindt onder invloed van de industriële 
revolutie een grote technologische vooruitgang plaats, die gepaard gaat met een 
enorme bevolkingsgroei. De infrastructuur wordt sterk verbeterd en uitgebreid 
met de bouw van onder andere spoorwegen en trambanen. Dit verbetert de 
bereikbaarheid van buiten de stad gelegen gebieden en maakt deze interessant 
voor ontwikkeling.6

Een belangrijke rol bij deze uitbreidingen van de stad wordt ingenomen door 
de Terraingesellschaften.7 Deze maatschappijen kopen stukken grond op die 
beschikbaar zijn gesteld voor stadsuitbreiding en maken ze bouwrijp. Ze beperken 
zich tot de uitleg van de verkaveling, de aankoop van bouwrechten en het maken 
van bebouwingsplannen. De daadwerkelijke uitvoering van de plannen wordt 
grotendeels overgelaten aan overige partijen. Het komt daardoor regelmatig voor 
dat slechts een deel van de plannen door een bouwondernemer wordt gekocht 
terwijl overige kavels onbebouwd blijven. Vervolgens worden in latere periodes 
stapsgewijs de blokken aangevuld met overige bebouwing. Economische 
omstandigheden, die van grote invloed zijn op de woningmarkt, spelen daarbij 
een voorname rol. Dit proces leidt tot het ontstaan van een geadapteerd blok dat 
bestaat uit diverse types bebouwing.

Nieuwe regelgeving, die voort komt uit kritiek op slechte leefomstandigheden in de 
diepe Hobrechtblokken leidt tot het experimenteren met een nieuwe blokmodel. 
De grondbeginselen van de vorm van het geadapteerde blok vinden hier hun 
oorsprong. In het noorden ontstaan voor het eerst langgerekte blokken door 
de opsplitsing van het type Hobrechtblok met een straat. De hierdoor ontstane 
slankere blokken zijn opgebouwd uit kavels van 20 bij 50 meter.8 Deze nieuwe 
diepte van de blokken en kavelmaten die hierbij horen zijn karakteristiek voor het 
in de secundaire ruimte aanwezige geadapteerde blok.
 

6. Bodenschatz, H. (2010) 
p. 20

7. meer informatie in deel III 
‘Het geadapteerde blok en 
de meergezinswoning’

8. Hoffmann-Axthelm, D. 
(2011) p. 233
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De eigenschappen vormen het kader waarbinnen een diversiteit aan woontypes in 
het blok worden geordend. Juist in deze diversiteit aan bouwwijzes op blokniveau 
zit de kwaliteit van het systeem. Het is geen toeval dat deze manier van bouwen 
juist in de secundaire ruimte tot uiting komt. Hier is de regelgeving minder star 
en laat een meer ontspannen ontwikkeling door lagere grondprijzen een grotere 
diversiteit aan bouwwijzes toe. De vrij eenvoudige ingrediënten die de verkaveling 
bepalen kunnen dus een toekomstbestendige structuur opleveren die weet om 
te gaan met een diversiteit aan marktsituaties, woonparadigma’s, functies en 
bijbehorende typologieën.
 
Nu de voorwaarden waaronder het type blok heeft kunnen ontstaan bekend zijn 
is het, ten einde een strategie te kunnen ontwikkelen, van belang inzichtelijk 
te maken waartoe deze karakteristieken kunnen leiden. Als voorbeeld van een 
doorontwikkelde structuur is de wijk Karlshorst, gelegen in het zuidoosten 
van Berlijn, een geschikt fragment. In deze wijk zijn reeds verschillende 
ontwikkelingsfases in het weefsel afleesbaar en is de structuur tot een volgroeide 
figuur verworden. In deel III ‘Het geadapteerde blok en de meergezinswoning’ is 
de wijk uitgebreid omschreven en geanalyseerd, hier is een selectie gemaakt uit 
deze analyses.

De verschillende, door de kaarten, inzichtelijk gemaakte ontwikkelingsfases 
van Karlshorst tonen duidelijk de individuele stapsgewijze ontwikkeling. De 
serie laat zien hoe in verschillende periodes, met verschillende denkbeelden 
en woningbouwtypologieën aan de blokbebouwing verder is gebouwd. 
Deze verschillende wijzes van woningbouw vinden plaats op verschillende 
korrelgroottes van de kavels. Het overgrote deel van de structuur wordt bepaald 
door de meergezinswoningen. De aanwezige strookbebouwing is vaak op een 
samenvoeging van vier of meer kavels gerealiseerd terwijl eengezinswoningen 
op een minimaal kavel hun plek hebben gevonden.
 

originele verkaveling (hypothetisch) huidige verkaveling
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Deze samenvoegingen leiden tot een schaalvergroting van de korrel in het 
bouwblok, die duidelijk waarneembaar is in de verkaveling van de wijk. Het heeft 
op enkele plaatsen geleid tot het introduceren van een tussen niveau. Een niveau 
tussen het bouwen op de schaal van een blok en het bouwen op een kavel. 
De mogelijkheid ontstaat om een ontwikkeling te starten die het niveau van het 
bouwen op het kavel overstijgt en kan leiden tot een hermodulering binnen het 
bouwblok. Dit collectieve verband geeft een extra betekenis aan het wonen in een 
blokfiguur. Ze laat toe dat de ruimte in het blok optimaal wordt benut, niet alleen 
door de bebouwing op het kavel zelf, maar ook door bebouwing op aangrenzende 
kavels. Deze min of meer toevallig ontstane situaties binnen sommige blokken 
in Karlshorst bevatten een enorme potentie voor de doorontwikkeling van het 
geadapteerde bouwblok.
 
In Niederschönhausen, de andere geanalyseerde casus, is dit proces nog niet of 
nauwelijks zichtbaar. Deze wijk, gelegen in Pankow in het noorden van Berlijn, 
bestaat uit een blokverkaveling die nog niet volledig tot ontwikkeling is gekomen. 
Evenals Karlshorst zijn er veel eengezinswoningen en huurhuizen voor een wat 
hoger segment van de samenleving. Omstreeks 1910 kwam de voornaamste 
ontwikkeling van Niederschönhausen op gang. De Friedrich-Engels Straße die 
verder naar het noorden over gaat in de Wilhelmsruher Damm speelt hierbij een 
voorname rol als verkeersader.
 
De verkaveling laat een opvallend verschil zien met de huidige verkaveling 
zoals die in Karlshorst terug te vinden is. Hier zijn slechts op enkele plaatsen 
kavels opgesplitst of samengevoegd, in tegenstelling tot de eerder beschreven 
ontwikkeling die bij de andere casus heeft plaats gevonden. Er is hier dan ook 
nauwelijks sprake van het samenvoegen van kavels binnen een bouwblok. Met 
name de eengezinswoningen trekken zich terug op hun eigen kavel en creëren 
zo een quasi alzijdige situatie daarbinnen. Ze bouwen niet voor de stad, maar 
beperken zich tot de vertaling van de belangen van het individu. Er ontstaat 

luchtfoto Niederschönhausen
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een soort blokrand bebouwing die nog niet het maximale weet te halen uit het 
bouwblok waar ze zich in bevinden.
 
Het is op deze plaats interessant om een strategie te ontwikkelen die voortkomt 
uit de observatie van het proces bij Karlshorst. Het introduceren van een niveau 
tussen blok en perceel door middel van het collectief organiseren van de 
bebouwing op kavels. Dit leidt tot een opgave die de ontwikkeling niet meer op 
sluit binnen een kavel maar deze juist overstijgt. In het centrum van de stad lijkt 
de bebouwing, onder invloed van de strikte regelgeving, regelmatig een soort 
invul oefening van de enveloppe te worden. Het zijn juist de extra mogelijkheden 
die het bouwen in de secundaire ruimte toe laten die de kwaliteit van deze 
gebieden is.

situatie geadapteerd blok Niederschönhausen







3. de typologie
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hof casus Niebuhrstraße
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Om een invulling te kunnen geven aan de voorgestelde collectieve organisatie van 
bebouwing binnen het blok wordt een typologie onderzocht die deze kwaliteiten 
bezit. Binnen de onderzochte verkaveling van de, door Terraingesellschaften 
ontwikkelde, stadsuitbreidingen is aan het einde van de 19e eeuw dit type 
meergezinswoning ontstaan. Deze woningen weten op verschillende niveaus 
binnen de bestaande verkaveling collectieve verbanden binnen blok en 
bouwvolume te organiseren. Ze zijn afkomstig uit een tijdsvak in Berlijn dat 
bekend staat om zijn kwalitatief zeer hoogwaardige woningbouwprojecten, met 
name voor de gegoede burgerij. Dieter Hoffmann-Axthelm omschrijft deze als 
de korte vroegmoderne periode (1895-1918), te vergelijken met invloedrijke 
tijden die Amsterdam in de 17e en Londen in de 18e eeuw doormaken.9 De 
ontstaansgeschiedenis van het type wordt uitgebreid besproken in deel III ‘Het 
geadapteerde blok en de meergezinswoning’. In dit hoofdstuk zal voornamelijk 
worden ingegaan op de hedendaagse potenties van het type en zullen 
stedenbouwkundige en architectonische kenmerken worden geanalyseerd ten 
einde een ingreep voor te stellen in Niederschönhausen.

De interesse in deze typologie komt voort uit de nadruk die in de 20e eeuw 
op sociale woningbouw lag en de rationalisatie van de woningplattegrond die 
dit met zich meebracht. Hierdoor is veel van de kennis en het raffinement die 
in de plattegrond voor de burgerlijke woontypologieën zat verloren gegaan. 
De gerationaliseerde woningbouw is welliswaar efficiënt, economisch en biedt 
wellicht een antwoord op de vraag naar woningproductie, waaruit ze voor een 
belangrijk deel is ontstaan, maar ze is bijvoorbeeld nauwelijks nog in staat om 
te gaan met het representatieve wonen ten opzichte van het private wonen 
binnen een appartement. De bestudeerde typologie is in staat verfijnder met deze 
verschillende situaties binnen woongebouw en appartement om te gaan en dit 
ook te gebruiken om extra kwaliteit aan te brengen in de collectieve ruimte. In 
de huidige tijd waarin de woningbouwproductie laag is kan, door hier van te 
leren, een kwaliteitsslag worden gemaakt. Juist in het hogere segment van de 
meergezinswoningen kan de ruimte worden genomen om deze aspecten door te 
ontwikkelen.
 
De huidige ontwikkelingen van de meergezinswoning voor de hogere 
middenklasse slaagt hier nog niet altijd voldoende in. Deze meergezinswoning die 
tegenwoordig vaak resulteert uit de zogenaamde ‘baugruppe’ is de laatste jaren 
sterk in opkomst in de Duitse steden, met name in Berlijn. De baugruppe is een 
ontwikkelingsmodel waarbij een groep (toekomstige) bewoners zich samenvoegen 
om een wooncomplex te bouwen. Deze groep benadert zelf de architect die hun 
wensen faciliteert, vaak in de vorm van een meergezinswoning. Zo is de architect 
weer in een centrale rol binnen het bouwproces gemanoeuvreerd. In plaats van de 
projectontwikkelaar is de bewoner de directe opdrachtgever van de architect en 
zodoende staat de kwaliteit en de individuele ontwikkeling van de woning hoog op 
de agenda. De bewoners kopen zich in en investeren tegelijkertijd in een collectief 
deel van de meergezinswoning. Zo wordt een rijker uitgeruste collectieve ruimte 
met een relatief lager investering per persoon bekostigd.10 

9. Hoffmann-Axthelm, D. 
(2011) p. 209

10. Kleilein, D. & Ballhausen, N. 
(2008) p. 18 - 21
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Schillerpark
adres: Schillerstraße 14
jaar: 1906
opdrachtgever: Berliner Verwaltungs- 
und Baugesellschaft mbH
architect: Albert Geßner

die Gelben Häuser
adres: Niebuhrstraße 78
jaar: 1903
opdrachtgever: Ferdinand Harnisch
architect: Albert Geßner

Bleibtreustraße

Bismarckstraße

Schillerstraße

Niebuhrstraße

Mommsenstraße

Am
 Schillertheater

Herderstraße
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De grootte van deze groepen is niet beperkt tot die van één meergezinswoning, 
tegenwoordig zijn ontwikkelingen met veel grotere groepen geen uitzondering. 
Met het succes van het principe van de bouwgroep neemt tevens de schaal van de 
ontwikkeling toe. Hoewel dit positieve aspecten zijn van het ontwikkelingsmodel, 
staat daar tegenover dat er nauwelijks vernieuwingen plaats vinden binnen het 
type. De meerwaarde van het collectief is vaak beperkt tot een extra dakterras 
en de meergezinswoning vormt vaak niet meer dan een invuloefening van de 
stedelijke envellope. Strikte regelgeving in de binnenstedelijke context en de 
nadruk op de individuele appartementen en de flexibiliteit daarvan speelt hierbij 
een voorname rol. In de secundaire ruimte van Berlijn is wellicht meer ruimte 
om de stedenbouwkundige en architectonische ontwikkeling van het type 
meergezinswoning voor de hogere middenklasse weer op gang te brengen.
 
In de onderzochte locaties is het luxe stadsappartement allom aanwezig. 
De wijken maakten dan ook deel uit van uitbreidingen aan de stad waar de 
kapitaalkrachtigere lagen van de samenleving zich vestigden. Als gevolg hiervan 
wordt ook nu nog een groot deel van Niederschönhausen bewoond door deze 
meer gegoede lagen. De goede infrastructurele verbindingen en het hoge 
voorzieningenniveau dat in de omgeving aanwezig vormt de basis voor de 
ontwikkelingen binnen de bestaande verkaveling op deze locaties.
 
Het type meergezinswoning uit de korte vroegmoderne periode komt voor een 
groot gedeelte voort uit een kritische reflectie op de meergezinswoningbouw van 
1850 t/m 1890. Het ontstaat aan het einde van de Industriële revolutie waarin, 
naast de enorme bevolkingsgroei, sociale differentiatie en de, door de hoog 
industrialisatie, steeds verder gaande separatie van productie en woonhuis plaats 
vindt.11 De situatie die zo is ontstaan in Berlijn leidt tot een enorme voorraad 
van gestandaardiseerde meergezinswoningen. In daaropvolgende periode wordt 
geprobeerd de ontstane tendens van standaardisatie te doorbreken en zo de 
ontwikkeling van de meergezinswoning naar een hoger niveau te tillen.
 
Om de kenmerken die bij de ontwikkeling van het representatieve woonhuis 
horen, inzichtelijk te maken zijn twee casussen van de hand van Albert Geßner 
geselecteerd. Deze zijn allebei net na 1900 gebouwd voor de zojuist omschreven 
gegoede burgerij. Het betreft hier de woonhuisgroep ‘Die gelben Häuser’ aan de 
Niebuhrstraße 78 en de woonhuisgroep ‘Schillerpark’ aan de Schillerstraße 11. 
Ze zijn gelegen in Charlottenburg, een stadsdeel dat door Terraingesellschaften 
is ontwikkeld.
 
De vroegmodernen beperkten de kritiek op het in verval geraakt type niet slechts 
tot de woningplattegrond, ook de stadsplattegrond (en de rol van de architect 
hierin) vindt zijn plek binnen de discussie.12 De reflectie op blokniveau is wellicht 
een van de belangrijkste karakteristieken van deze periode. Twee verschillende 
soorten sporen zijn hier te onderscheiden. De welbekende voorbeelden van de 
woningbouwreformatie die door de genossenschaften is georganiseerd en een 
tak die experimenteert met typologieën die binnen de individuele verkavelingen, 
bepaald door de Terraingesellschaften, zogenaamde woonhuisgroepen vormen. 

11. Hoffmann-Axthelm, D. 
(2011) p. 245

12. meer informatie in deel III 
‘Het geadapteerde blok en de 
meergezinswoning’
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Niebuhrstraße verdieping 4

Niebuhrstraße begane grond
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Niebuhrstraße verdieping 4

Niebuhrstraße begane grond

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

01

02

02

02

02

02

0202

02

02

02

03

02

03

03

03
03

03

03

03

03

03

03

03

04

04

04

05

05

05

05

05

05

05

06

06

06

06
06

06

07

07

07

07

08

08

08

09

09

09

09

09

09

09

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
10

10

10

10

12

1212

12

12

1212 12

12

11

11

11

11

11
11

11

13

13

13

13

13

13

13



36

Niebuhrstraße

sociale hiërarchie

ruimte types

stationaire ruimte transitie ruimte
hybride ruimte functionele ruimte

ruimte types

primair trappenhuis representatieve ruimte
secundair trappenhuis privé ruimte

sociale hiërarchie

hybride ruimte
functionele ruimte
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Het gaat hier over hoe individuele woonhuizen een ensemble maken en zich 
stedenbouwkundig presenteren binnen het kader van een blok.
 
De casussen laten ook zien hoe binnen het gesegmenteerde blok ensembles 
worden gevormd door de volumes binnen het individuele kavel te ordenen. De 
woonhuisgroep aan de Niebuhrstraße weet op deze wijze een grote hofruimte 
binnen het blok te vormen, terwijl de groep aan de Schillerstraße terugplooit ter 
hoogte van de Herderstraße om zo een semi openbaar entreehof te vormen direct 
aan de straat. Er ontstaat een tussenstap in het vormen van een blokfiguur en het 
benutten van een individueel kavel. Een tussenstap die bestaat uit combinaties 
binnen delen van het blok, die collectieve hoven opleveren waar de deelnemende 
woningen profijt van hebben.
 
De methode die de woningen in staat stelt ensembles te vormen is een vrij 
eenvoudige. Er is een zonering herkenbaar binnen de kavels die een halve 
hofdiepte over laat aan de achterkant en/of zijkant van het kavel. Op dit halve 
hof wordt vervolgens gereageerd door de naastgelegen bebouwing waardoor 
een grotere hofruimte ontstaat. Met deze relatief eenvoudige wetmatigheid 
worden complexe schakeringen mogelijk, binnen de bestaande verkaveling van 
het blok, die verschillende type hoven mogelijk maken. Dit vormt het startpunt 
voor de voorgestelde ontwikkeling binnen de bestaande blokfiguur aanwezig in 
Niederschönhausen.
 
Naast het vormen van allianties binnen een blokfiguur ontstaan door de toename 
van representatieve woningbouw tevens nieuwe organisatieschema’s in de 
plattegronden. Zo wordt de meergezinswoning geschikt voor de eisen van de 
gegoede burgerij. De over het algemeen toegepaste methodiek bij het ontwerpen 
van de plattegrond leidt tot gescheiden zones en overgangen tussen het 
representatief en privaat deel van de woning. Er worden in lijn hiermee ook directe 
doorgangen tussen bijvoorbeeld herenkamer, salon en eetkamer gefaciliteerd. 
Het is een complexe aaneenschakeling die er in slaagt het leven van familie en 
dienstbodes van elkaar af te schermen en van elkaar gebruik te laten maken.
 
De geanalyseerde voorbeelden laten ook dit onderscheid zien tussen de 
representatieve en meer private en functionele delen van de meergezinswoning. 
Deze onderverdeling is niet alleen binnen het bouwvolume op elkaar afgestemd 
maar ook hier wordt gereageerd op de aangrenzende volumes binnen het blok. 
Dit leidt tot een duidelijke hiërarchie van de woningplattegrond die afleesbaar 
is in de gradatie van collectieve ruimtes. De trappenhuizen spelen hierin een 
belangrijke rol, daar ze zijn gepositioneerd en vormgegeven naar gelang de 
opgangen uitkomen in representatieve of functionele delen van de woningen. De 
representatieve trappenhuizen nemen een prominente positie in ten opzichte van 
de appartementen. De kwaliteit van de geanalyseerde casussen zit hem dan ook 
vooral in de collectieve ruimte en de sequentie die men door maakt van straat tot 
in het uiteindelijke appartement. Het trappenhuis is hierbij meer dan slechts een 
verbinding tussen A en B en draagt een wezenlijk deel bij aan de kwaliteit van 
het collectieve wonen in de meergezinswoning. De kwaliteit van de collectieve 
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Schillerstraße

sociale hiërarchie

ruimte types

stationaire ruimte transitie ruimte
hybride ruimte functionele ruimte

ruimte types

primair trappenhuis representatieve ruimte
secundair trappenhuis privé ruimte

sociale hiërarchie

hybride ruimte
functionele ruimte
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ruimte is wederzijds afhankelijk van de oriëntatie van appartementen door de 
kamers hierbinnen en de vorming van het bouwvolume. Het organiseren van deze 
schakering van appartement maakt of breekt de collectieve ruimte.
 
Bekijken we deze afzonderlijke woningplattegronden dan is hier de schakelkamer 
tussen de representatieve en private delen, vaak in de vorm van een Berliner 
Zimmer, evident aanwezig. Deze hybride ruimte fungeert als doorgangskamer 
en als verblijfsruimte. De systematiek in de plattegronden komt veel voor in dit 
segment van de meergezinswoning in de korte vroeg moderne periode. De ruimte 
is vaak gepland als eetkamer maar is in feite een multifunctionele ruimte waar 
meerdere invullingen aan gegeven kunnen worden. Opvallend is de wijze waarin 
kamers in de appartementen een samenwerking aangaan met het bouwvolume. 
Kamers die normaliter door slechte belichting13 ondergeschikt zouden zijn aan 
andere krijgen plots een extra ruimtelijke kwaliteit doordat ze georiënteerd zijn 
over de diagonaal binnen het hof. Deze diagonaal resulteert in een  maximalisatie 
van het effect van de grootte van het hof. Het is precies dit raffinement en 
intelligentie in de woningplattegrond dat tegenwoordig weinig meer aan te treffen 
is in nieuw gebouwde meergezinswoningen.
 
Ook de gevel bevat een karakteristiek kenmerk voor de periode waarin de 
meergezinswoning wordt gebouwd in de vorm van de veelal toegepaste ‘Giebel’. 
Deze puntgevel wordt ingezet als geleding van de gevel door de plaatsing van 
een bepaald zwaartepunt in het volume, zoals zichtbaar in de facade van beide 
casussen. Op deze wijze wordt de opbouw van de vaak vrij forse massa leesbaar.

De casussen leggen de voornaamste kwaliteiten van het type bloot. Het vormen 
van verbanden die de individuele kavels overstijgen maakt een collectieve 
woonvorm die optimaal profiteert van het bouwen in de diepte van een 
gesegmenteerd blokfiguur. De duidelijke hiërarchie, aanwezig in de plattegronden 
die wordt weerspiegelt op het collectieve en openbare domein zorgt voor een 
geleidelijke gradatie van de straat naar de individuele woningen. De ontsluiting, 
waarin onderscheid wordt gemaakt tussen een representatief en functioneel 
deel, vervlecht de woning en het collectieve domein op eenzelfde geleidelijke 
wijze. De plattegronden van de woning zijn ook nog voor hedendaagse begrippen 
ruim opgezet en maken een helder onderscheid tussen representatieve kamers 
en een functioneel deel middels een hybride kamer. Deze complexe schakeling 
van ruimtes, kamers en collectieve domeinen resulteert in een type dat een rijke 
voedingsbodem biedt voor de doorontwikkeling van het type meergezinswoning.

wonen in diepte kavel plaatsing volume combinatie modules geleding collectieve ruimte

13. Ook wel bekend 
als de Berliner Zimmer, 
een kamer die het voor- 
of achterhuis met de 
zijvleugel verbindt. Dit is 
een kamer die ondanks 
zijn ruime proporties 
slechts over een enkel 
hoekraam beschikt en 
dus matig belicht is.
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gevel Schillerstraße

gevel Niebuhrstraße







4. de strategie
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Met de kennis opgedaan in het voorgaande onderzoek kan een strategie voor de 
doorontwikkeling van het geadapteerde bouwblok in Niederschönhausen worden 
vorm gegeven. Hier zullen aan de hand van een aantal schema’s concluderend 
op de analyses de spelregels voor de ontwikkeling worden voorgesteld. Dit leidt 
uiteindelijk tot een scenario dat een voorstelling maakt van de strategie en een 
architectonische uitwerking van twee situaties hierin.
 
Allereerst is het mogelijke opschalen van de ontwikkeling een belangrijk aspect. 
Zoals zichtbaar in Karlshorst, maar met name in de geanalyseerde casussen, leidt 
dit tot een toegevoegde waarde voor het collectief wonen in een blokfiguur. De 
ontwikkeling blijft niet opgesloten binnen het kavel maar is juist in staat nieuwe 
verbanden aan te gaan binnen een blok. Dit wil niet zeggen dat om collectieve 
verbanden binnen een blok te organiseren altijd deze opschaling nodig is. Er 
zijn uiteraard verschillende schaalniveaus denkbaar waarbinnen dit plaats kan 
vinden. De onderzochte casussen tonen aan dat door slim manoevreren op een 
enkel kavel ook deze meerwaarde kan worden bereikt, zonder dat daar direct 
een samenvoeging voor nodig is. Het is van belang om de mogelijkheden van 
de ontwikkeling te zien op diverse schalen. Het pleidooi gaat dan ook meer over 
een ontwikkeling die verder kijkt dan de eigen kavelgrens, die zo de ruimte in het 
blok optimaal benut, dan dat het dwangmatig het vergroten van de korrelgrootte 
beoogt.
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De bestudeerde casussen uit de korte vroegmoderne periode laten zien dat dit 
met een relatief eenvoudige methode al te bereiken is. Door het hanteren een 
ontwerpstrategie die uitgaat van een zonering op het kavel kan worden bereikt 
dat verbanden worden gelegd tussen verschillende bebouwing. Deze zonering is 
uiteraard afhankelijk van de afmetingen van de kavels en tot welke diepte deze 
worden bebouwd. Normaliter geldt op een kavel (standaard kavelmaat is 20m bij 
50m) vanaf de rooilijn het systeem van de maat van een voorhuis, hof, achterhuis 
en een halve maat van het normale hof. Met het halve hof wordt aangehaakt op de 
naburige bebouwing, dit is dan ook precies het doel van de halve maat. De positie 
van dit halve hof kan echter veranderen naar gelang de situatie dit verlangt en 
andere verbanden binnen het blok meer op kunnen leveren. De gegeven zonering 
dient dan ook als principe en niet als een starre regel.
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De geanalyseerde voorbeelden laten zien dat de zonering alleen niet genoeg is 
om het collectief te organiseren binnen een blok. Het is van belang om op een 
kundige manier om te gaan met de kavelgrenzen en hierbij te reageren op de 
naastgelegen bebouwing. Door de massa zorgvuldig te plaatsen op het kavel 
en de kavel grens op te zoeken waar nodig en terug te blijven waar dit kan, 
wordt de daadwerkelijke figuur binnen het blok bepaald. Het opzoeken van de 
kavelgrens heeft de consequentie van het toe moeten passen van een brandwand 
ten behoeve van de brandveiligheid. De zogenaamde ‘Abstandsflächen’ voorziet 
een minimale afstand tot de kavelgrens in relatie tot de hoogte van het gebouw 
alvorens raamopeningen mogen worden geplaatst in de gevel. Dit leidt tot een 
soort compartimentisering binnen het bouwblok. In uitzonderingsgevallen kunnen 
raamopeningen in de brandwand worden geplaatst in samenspraak met het 
belendende kavel. Het is deze precieze positionering op het kavel en het daarbij 
reageren op situaties in het blok die leidt tot de volledige benutting van de ruimte 
in de diepte van het blok.
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Het opschalen van de ontwikkeling kan natuurlijk niet zonder consequenties. Door 
de toename van het aantal woningen zal de parkeerdruk eveneens toenemen. Dit 
is bijvoorbeeld het geval in het deel van Niederschönhausen dat nu vooral bestaat 
uit eengezinswoningen. Hoewel het eerdere onderzoek bewijst dat het naast 
elkaar bestaan van de verschillende bouwvormen in een blok tot een kwalitatief 
hoogwaardig woonmilieu kan leiden is het van belang om het parkeren hier niet 
tot een probleem te laten verworden. Normaliter vindt in deze wijk het parkeren 
plaats aan de straat of op een naburig gelegen parkeer plaats, daar komt bij dat 
in het geval van de eengezinswoning ook wordt geparkeerd op het kavel. Bij een 
significante toename van het aantal woningen per kavel is het nodig om ook een 
collectieve parkeervoorziening te organiseren op het kavel. Dit speelt wanneer op 
een dubbel of meerdere kavel nieuwbouw wordt gepleegd.
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Het introduceren van een collectief binnen het blok inclusief parkeervoorziening 
biedt tevens kansen voor latere ontwikkelingen. Het is waardevol wanneer de 
kleinere ontwikkelingen kunnen profiteren van aan te leggen parkeerplaatsen 
van grootschaligere projecten. Op deze wijze kunnen parkeerplaatsen op een 
ander kavel worden gerealiseerd, wat de woonkwaliteit op het kleinere kavel ten 
goede kan komen. Om de toegankelijkheid te waarborgen dient de doorgang 
naar belendende kavels te worden gewaarborgd. Dit maakt mede mogelijk dat er 
meerdere ontwikkelingen inhaken op de ontwikkelingen in de diepte van het blok 
middels de maat van het halve hof.
 
Als de vijf voorgestelde principes worden geprojecteerd op de locatie kan een 
ontwikkeling optreden zoals getoond op de volgende pagina. Hierbij is de schaal 
van de ontwikkeling natuurlijk afhankelijk van bijvoorbeeld grondprijs, economie 
en woningmarkt. Het is juist een van de sterktes van het geadapteerde blok 
gebleken om met deze constant veranderende condities om te gaan en deze in 
te passen in de structuur.
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1. bestaande situatie 2. scenario eerste ontwikkeling dubbel kavel met 
collectief hof en parkeervoorziening

3. mogelijke opvolgende ontwikkeling enkel kavel 4. mogelijkheid ontwikkeling meerdere kavels met 
parkeervoorziening en ingesloten gezamenlijke 
collectieve ruimte
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De geschetste principes vormen een scenario voor de doorontwikkeling van het 
geadapteerde blok. In de volgende laag van de blokontwikkeling wordt een figuur 
aangebracht die tussen het niveau van het kavel en het bouwblok speelt. Door het 
type bebouwing samen met de schaal van de korrel bewust te combineren kan 
op deze locaties een meerwaarde worden bereikt. Het organiseert op meerdere 
lagen verbanden tussen de bebouwing waarbij de potentiële ruimte in de diepte 
van het blok wordt benut ten gunste van de kwaliteit van het wonen.  In het 
komende hoofdstuk zal voor twee van deze scenario’s, te weten de ontwikkeling 
op een enkel kavel en op een dubbel kavel, een architectonisch ontwerp worden 
uitgewerkt.







5. het ontwerp
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In het volgende deel komen de twee ontwerpen voor drie meergezinswoningen 
aan bod. Ze tonen een uitwerking van de ontwerpstrategie en vormen het bewijs 
dat het hanteren van deze strategie een kwalitatieve bijdrage kan leveren aan het 
woonmilieu. De opbouw van de bouwmassa in relatie tot de situatie in het blok 
wordt toegelicht, waarna in zal worden gegaan op de diverse architectonische 
kenmerken die vanuit het bestudeerde type zijn gebruikt om de appartementen 
en collectieve ruimte verder vorm te geven.



55

enkel kavel



56

bouwen in diepte kavel hoven

omgang met kavelgrenzen geleding volume
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Het ontwerp op het enkel kavel vindt plaats in een blok aan de Kuckhoffstraße 
in Niederschönhausen dat voor een groot gedeelte uit meergezinswoningen 
bestaat. Dit blok bestaat uit een combinatie van dubbel geschakelde en enkele 
meergezinswoningen afgewisseld met een enkel leeg kavel. In tegenstelling 
tot de eengezinswoningen aan de andere kant van de Friedrich-Engels Straße 
vormen ze met respect tot elkaar een ruimte in het blok en weten ze met een 
representatieve en private zijde onderscheid aan te brengen in hoe ze zich 
presenteren naar straat en hof. Binnen deze context wordt op een onbebouwd 
kavel een meergezinswoning voorgesteld die de potentie van de ingesloten ruimte 
binnen het blok weet te benutten door te reageren op de specifieke aangrenzende 
kavels. Zo wordt een verband aan gegaan met de overige bebouwing.
 
De strategie beoogd het benutten van de volledige diepte van het kavel, dit is dan 
ook het startpunt van het ontwerp. Op deze diepte wordt de zonering geprojecteerd 
die achtereenvolgens het voorhuis, eerste hof, achterhuis en dan een halve maat 
hof introduceert. Zoals eerder aangegeven dient deze zonering niet als starre 
regel opgevoerd te worden. Er wordt een transformatie op toegepast die wordt 
gedicteerd door de omliggende bebouwing. Zo ontstaat het eerste hof dat aan de 
westzijde reageert op het aangelegen pand. In de diepte van het kavel wordt de 
halve maat van het hof juist ingezet om een collectief te vormen met een aantal 
kavels in de kop van het blok door dit hof te verschuiven naar de oostzijde van 
het kavel.
 
Het volume wordt verder vormgegeven middels het terugleggen van de gevel 
ten opzichte van de kavelgrens. Dit vergroot de ruimte op het kavel en verzorgt 
de toegankelijkheid van het eerste hof en de mogelijkheid tot gevelopeningen bij 
trappenhuis en appartementen aan de middelste zone. Het terugleggen van de 
gevel maakt tevens een extra ruimte op het kavel, een meer private collectieve 
ruimte die toegeëigend kan worden door de twee woningen op de begane grond. 
Het fungeert als een extra achtertuin voor deze appartementen.
 
Het volume wordt verder geleed door met set backs te reageren op de aangrenzende 
bebouwing. Dit terughouden van het volume op de bovenste verdiepingen heeft 
een tweeledig nut. Het faciliteert de buitenruimte van de bovenste appartementen 
en maakt het toepassen van gevelopeningen in deze zijgevels mogelijk. De gevel 
aan de straat wordt middels een uitkraging geleed en verkrijgt zo een zwaartepunt 
op de plaats waar het volume de diepte zoekt op het kavel. Dit als referentie naar 
het toepassen van de puntgevel van de bestudeerde woningbouwprojecten in de 
korte vroegmoderne periode. De uitkraging verzorgt tevens de mogelijkheid om 
voor enkele kamers gevelopeningen in de langsrichting van de straat te maken.
 
Een belangrijke kwaliteit van het onderzochte type meergezinswoning zit in de 
sequentie van ruimtes die men doormaakt vanaf de straat tot in het appartement. 
Dit vormt dan ook een belangrijke leidraad voor het ontwerp van de collectieve 
ruimtes waar de appartementen omheen worden georganiseerd. Het terugleggen 
van de gevel om de entree te vormen is hierbij de eerste stap van straat naar 
woning. Doordat de kelder half verdiept is wordt bij deze doorgang middels een 
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59

hellingbaan een verschil in hoogte van een meter overbrugt. Dit verschil in hoogte 
maakt een subtiel onderscheid tussen de ruimte van het collectieve hof en de 
straat. Vanuit de doorgang is tevens een zicht via het hof op de volgende opgang 
die haaks op deze richting staat.
 
Het hof is de volgende stap in de sequentie en vormt het verdeel- en verzamelpunt 
binnen de meergezinswoning. Er zijn diverse type kamers georiënteerd op de 
ruimte die, in wisselwerking met elkaar, de sociale controle verzorgen. Het hof 
dient als collectieve ruimte binnen het gebouw en maakt de belichting van 
de appartementen mogelijk. In de doorgaande route vormt het een welkome 
verwijding van de doorgang op een meter hoogte van het maaiveld. De tint 
van het zandkleurige natuursteen op de vloer valt in het kleurenpalet van de 
materialisatie van de gevel.
 
Als vervolgens de trap wordt opgegaan verandert de oriëntatie van de route. De 
opgang wordt, onder de uitkraging van een appartement, vervolgd met aan de 
rechterhand het eerder omschreven collectieve hof. De geplaatste opening in de 
wand aan het einde van de trap biedt een eerste zicht op de binnenzijde van het 
hof, voor het naburige pand langs. Het daklicht dat bij de entree is geplaatst is 
een extra verbijzondering van de entree voor men door de taatsdeur naar binnen 
draait en de route binnen de meergezinswoning vervolgt.
 
Het trappenhuis vormt een versnelling binnen de al omschreven sequentie en is 
op het eerste niveau georiënteerd op het hof door de grote raamopening die hier 
is geplaatst. Op het moment dat de tweede trap wordt bestegen speelt juist het 
tweede hof aan de binnenzijde van het blok, middels een twee verdiepingen hoog 
raam, de voornaamste rol. Deze laatste stap in de collectieve route is mogelijk 
gemaakt door het terug leggen van de appartementen in de diepte van het kavel, 
ze vormen zo tevens de gezamenlijke figuur aan de oostzijde van het blok.
 
De meergezinswoning bevat een rangschikking van diverse types appartementen, 
variërend in grootte van 125 tot 220 vierkante meter. Ze zijn dusdanig 
georiënteerd dat de maat binnen het blok optimaal wordt benut. De onderste twee 
appartementen in het voorhuis zijn het grootste en bevatten vanwege de diepte 
van het volume een dubbel hoge ruimte. Ze zijn in de lengte van het kavel en de 
straat georiënteerd. De twee appartementen hierboven zijn kleiner en hebben 
een groot balkon aan weerzijde van het volume. In het achterhuis verandert de 
oriëntate van de woningen in de dwarsrichting van het kavel op de hofruimte 
binnen het ensemble. Het onderste appartement is groter en heeft ook toegang 
tot de extra collectieve ruimte aan de langszijde van de meergezinswoning.
 
Binnen de ordening van de diverse appartementen die bepalend is voor de 
woonkwaliteit speelt de woningplattegrond zelf natuurlijk een even zo grote 
rol. Hier is lering getrokken uit een van de typischheden van de onderzochte 
meergezinswoningen. De schakelkamer die daar wordt toegepast kan ook nu nog 
van toegevoegde waarde zijn voor de woningplattegronden. Met dit principe van 
een hybride doorgangskamer die op meerdere wijzes kan worden benut wordt 
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het private deel van de woning gescheiden van de meer publieke woonruimtes. 
Tevens zijn de schakelruimtes in de woningen zo georiënteerd dat ze de maximale 
maat binnen het blok te benutten. Op deze wijze geven ze ook ruimtelijk een extra 
kwaliteit aan het wonen in deze meergezinswoning. Belangrijk verschil dat is 
aangebracht ten opzichte van de onderzochte casussen, is dat de woonruimtes 
niet zijn opgesplitst in aparte kamers. Er zijn juist grotere ruimtes toegepast die 
een extra ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van de eerder genoemde 
dubbel hoge ruimte, bevatten.

situatie blok
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de beelden
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aan de straat
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door het hof
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via het trappenhuis
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in het appartement
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de gevel
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Binnen de eerder omschreven geleding van het volume is de rol van de gevel nog 
onderbelicht. Naast de uitkraging is deze natuurlijk van groot belang voor hoe de 
meergezinswoning zich representeert. Er zijn meerdere lagen te onderscheiden 
die samen de gevel vormen. Het volume is in baksteen uitgevoerd, een materiaal 
dat uitdrukking geeft aan de massa van het geheel. De baksteen geeft daarnaast 
een prettig tegenwicht aan de vrij gesloten en daardoor massief ogende 
bebouwing in de straat.
 
De tweede laag wordt gevormd door vijf horizontale banden die de gevel opdelen 
in zes stroken. Deze banden zijn gemaakt van geprefabriceerde betonnen 
elementen van wit cement met een toeslag van fijn marmer dat hiermee vermengd 
is. De onderste strook die ontstaat door de opdeling laat het volume neerkomen 
op het maaiveld, zodat de onderste appartementen wat verhoogt komen te 
liggen. De horizontale geleding maakt de rangschikking van raamopeningen 
mogelijk naar gelang hierom wordt gevraagd door de diverse plattegronden. 
De banden hebben daarnaast ook een constructief nut, zoals zichtbaar in de 
details, ze fungeren ter plaatse van de raamopeningen als latei en verhullen 
de zonwering. Aan de onderzijde van de openingen verbergen ze de afwatering 
waardoor de raamopeningen zich als scherpe snedes in het vlak presenteren. 
De terugliggende dakrand maakt een zo strak mogelijk einde van het volume 
mogelijk. Ook hier is gekozen voor een terugliggende afwatering in de spouw om 
het verouderingsproces van de gevel in de hand te houden.
 
Binnen de gemaakte gevelopeningen, die gerangschikt worden tussen de banden, 
is de verticale opdeling met ramen de volgende laag. Deze verdiepingshoge 
openingen presenteren zich als slanke ramen die de verdiepingshoogte 
benadrukken. Aan de binnenzijde zijn de kozijnen losgehouden van de 
kanten, dit maakt een aan het zicht ontrokke beëindiging van vloer-, plafond- 
en wandafwerking mogelijk, zoals zichtbaar op pagina 65. De ramen aan de 
binnenzijde vormen middels dit kader, een filter tussen de binnenkant van het 
appartement en de buitenwereld. Daar waar de ramen open kunnen is een 
onderverdeling in de individuele verticaal gemaakt. Deze extra onderverdeling 
vormt de laatste laag in de gevel.
 
De gelaagdheid van de gevel zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige afwerking 
van de meergezinswoning. De kwaliteit van de gevel zit hem in subtiele details 
en vaak, de voor de buitenwereld onzichtbare, afwerkingen. Deze zijn onmisbaar 
in dit segment van de meergezinswoning en geven een extra dimensie aan de 
kwaliteit van het wonen.
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Het ontwerp voor het dubbel kavel vindt volgens dezelfde systematiek plaats 
als het ontwerp op het enkel kavel. In deze paragraaf zullen slechts de punten 
worden toegelicht waarin beide om verschillende oplossingen vragen binnen 
dezelfde ontwerpmethodiek.
 
Het dubbel kavel is gelokaliseerd in een blok in Niederschönhausen aan de 
Kuckhoffstraße dat vooral bestaat uit eengezinswoningen. Deze woningen zijn 
zoals eerder omschreven niet in staat een blokfiguur te maken. Ze creëren een 
soort alzijdige situatie op het kavel waarbij het blok ondergeschikt is aan het 
individuele belang. Juist op deze locatie is gekozen voor een aanzet met een 
dubbel kavel waarbij twee meergezinswoningen met elkaar een verband aan 
gaan en op deze wijze een aanzet geven voor de ontwikkeling van het hybride 
blok.
 
De collectieve woonvorm bevat een collectief hof, gelegen tussen de twee 
meergezinswoningen, en een half verdiepte parkeergarage, zoals uit de strategie 
bepaald. In de ruimte om de bebouwing heen is een meer private collectieve 
ruimte die toegeëigend kan worden door de aangrenzende appartementen. Een 
subtiel onderscheid kan worden waargenomen in in de overgangen van straat, 
naar hof en naar deze privatere ruimte. Van de straat naar het hof wordt deze 
met een hellingbaan overbrugd terwijl aan de andere zijde met een trap weer kan 
worden afgedaald naar het maaiveld.
 
Het tegelijk ontwerpen van de meergezinswoningen op het kavel biedt de 
mogelijkheid om de oriëntatie van de woningen optimaal te organiseren. 
Normaliter zou een symmetrische figuur ontstaan doordat de context hier weinig 
aanleiding tot ontwerpen biedt. Maar door juist afwisselend de kavelgrenzen op te 
zoeken is vanuit de woningen een maximaal zicht op de tuin of straat bereikt. Zo 
wordt de balans tussen het collectief wonen om een hof en het individueel wonen 
in het appartement gewaarborgd.
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De sequentie van straat naar appartement is grotendeels vergelijkbaar met het 
ontwerp op het enkel kavel. Een verschil is dat beide meergezinswoningen een 
eigen entree hebben. Deze opgangen zijn geplaatst in twee tegenover elkaar 
liggende hoeken van het hof. Zo bewegen de bewoners zich op de eerste twee 
verdiepingen om het hof heen. Daarboven opent juist de andere zijde van de 
gevel zich en wordt een zicht over de eengezinswoningen heen geboden.
 
De twee meergezinswoningen vormen de eerste stap in de doorontwikkeling van 
het blok. Ze tonen een eerste aanzet van de strategie, de eerste aanknopingspunten 
om in een breder georganiseerd verband binnen het blok verder te bouwen. Deze 
eerste stap die de grotere schaal van de meergezinswoning introduceert vindt door 
de geleding van het volume en de schakering van de woningen op een gepaste 
wijze zijn plaats tussen de al aanwezige eengezinswoningen. Het opnemen van 
deze verschillende bouwvormen in de structuur van het geadapteerde blok in de 
secundaire ruimte toont de potentie van dit stadstype.
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Met de toelichting van de ontwerpen en uitwerking hiervan is een schaal van 
stad tot detail bestreken. Het resultaat is de vertaling van het doorgemaakte 
proces en biedt hierbij aandacht aan de verschillende stedenbouwkundige en 
architectonische thema’s waar het atelier in geïnteresseerd is. Middels wonen als 
bouwsteen van de stad met de secundaire ruimte als potentie, is het karakter van 
dit afstuderen bepaald. Het is een benadering die niet zozeer erop uit is om een 
probleemstelling te formuleren. Er wordt veel meer getracht vanuit potenties van 
de onderbelichte secundaire ruimte en typologie een antwoord te geven op de 
vraag, hoe we in deze gebieden met woningbouw verder zouden kunnen bouwen 
aan de stad. 

Dit is precies wat ik heb geprobeerd te doen binnen de thematiek van het 
geadapteerde bouwblok. De potentie die de veelvoud aan mogelijke ontwikkelingen 
oplevert wordt gebruikt om een doorontwikkeling van deze structuur te schetsen. 
Ondanks dat de schijnbare vrijheid en veelvormigheid van het type blok een 
vrijbrief lijkt om zonder probleem anderssoortige schalen bebouwing, typologieën 
en bouwvormen te introduceren is juist de nauwkeurige inpassing van strategie 
en ontwerp van groot belang om een duurzaam toekomstig pad voor het blok uit 
te zetten. De veelvormigheid dient niet als excuus te worden gebruikt om niet na 
te denken over de ontwikkeling van deze structuur. 

Zo is het ontwerp op het enkel kavel een voor de hand liggende keuze, een 
logische inpassing binnen de al aanwezige context van meergezinswoningen. 
Die bewijst dat door slim om te gaan met verschillende condities binnen blok en 
kavel een toevoeging aan de kwaliteit van het wonen in de meergezinswoning 
kan worden gemaakt. Het ontwerp op het dubbel kavel behoeft hier wellicht meer 
uitleg. Alhoewel het niet de enige meergezinswoningen van grotere schaal zijn 
binnen het blok, is de introductie van deze grotere schaal in eerste instantie 
wellicht ietwat vreemd. De twee gebouwen moeten echter gezien worden als 
eerste stap en aanknopingspunt voor verdere ontwikkelingen in dit blok. De 
volumes respecteren de huidige bebouwing, maar overstijgen de ontwikkeling van 
eengezinswoningen zonder een letterlijke implementatie van een binnenstedelijke 
figuur te zijn. 

Door te kiezen voor het type meergezinswoning als methode voor doorontwikkeling 
wordt teruggegrepen op een type dat in Berlijn een rijke historie kent. Een 
collectieve woonvorm die, door het typologische instrumentarium op een juiste 
manier te analyseren en te gebruiken, niet alleen een meerwaarde voor de stad en 
blok vormt maar ook voor de individuele bewoners een extra kwaliteit biedt. In de 
onderzochte korte vroegmoderne periode is deze kwaliteit enorm tot ontwikkeling 

concluderend
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gekomen. De woningen zijn dan ook met reden ook tegenwoordig nog zeer in trek. 
De kwaliteit van de individuele woning is natuurlijk nog steeds van groot belang 
maar ondertussen neemt het besef van de mogelijke voordelen om het wonen, in 
meer of mindere mate, collectief te organiseren toe. Ik heb geprobeerd de kwaliteit 
van het collectieve wonen die de onderzochte goedburgerlijke woning bevat te 
destilleren en zo voort te borduren op de meergezinswoningtraditie in Berlijn. Dit 
beoogt een zorgvuldig afgewogen balans tussen het collectieve en private wonen 
op te leveren die het woonmilieu ten goede komt. De meergezinswoning bewijst 
wederom een waardevol type en ontwikkeling te kunnen zijn voor de stad Berlijn.
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