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gebruik van de openbare ruimte
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tekening van de huidige morfologie van de straat

residential block at Wilhemsruher Damm, 1966-67
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... Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block! 

Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt, reicht vom 1. bis zum 16. Stock! 

Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block! 

Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt, reicht vom 1. bis zum 16. Stock!  ...

tekst en foto uit de videoclip van ‘Mein Block’ van rapper Sido
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... Du in Deinem Einfamilienhaus lachst mich aus, weil Du denkst, du hast alles was Du brauchst. 

Doch im MV scheint mir die Sonne aus’m Arsch! 

In meinem Block weiß es jeder, wir sind Stars! 

Hier krieg ich alles, ich muss hier nicht mal weg ...

tekst uit videoclip ‘Mein Block’ van rapper Sido

luchtfoto, begin van de ontwikkeling Märkisches Viertel in 1967
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maquettefoto, hoogbouw en laagbouw
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historische foto, zicht op woongebouw aan Wilhemsruher Damm 
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Voor u ligt een ontwerpend onderzoek als onderdeel van 

het afstudeeratelier ‘Berlijn als model’ ter afsluiting van 

de masteropleiding Architecture, Building & Planning 

aan de Technische Universiteit van Eindhoven. In dit 

atelier worden de mastertracks Architecture (richting 

Architecture & Urban Cultures) en Urban Design & 

Planning gecombineerd. Het resultaat van het complete 

onderzoek van de 5 studenten uit het atelier bestaat uit 

vier delen: woonparadigma’s, secundaire ruimte in Berlijn, 

woonmilieus in de secundaire ruimte en ontwerpend 

onderzoek. Het laatste deel is gesplitst in vijf individuele 

ontwerpopgaven waarvan dit er één is. 

Wat de analyses en ontwerpen met elkaar verbindt is dat 

ze prikkelen tot nadenken over wonen in een wereldstad 

als Berlijn en dit precies in de gebieden die buiten het 

aandachtsveld van de stedelijke en architectonische 

discussie vallen. Alle ingrepen doen een poging om verder 

te bouwen aan - of voort te bouwen op de aangetroffen 

stedelijke structuur.

Graag wil ik mijn begeleiders Christian Rapp, Michiel 

Dehaene en Cees Doevendans bedanken voor het 

vertrouwen in het opzetten van een gecombineerd 

afstudeeratelier en de vrijheid die ze ons daarbij gegeven 

hebben om zelf richting te geven aan de inhoud en 

samenstelling van dit atelier. Zij hebben mij op de juiste 

momenten weten te motiveren en mij van veel bruikbare 

informatie voorzien door het delen van hun kennis en 

ervaringen. 

Het afstuderen heeft mij geleerd dat samenwerking 

belangrijk is. De mogelijkheid om met een zelf 

samengesteld team van vijf studenten een atelier te vormen 

heeft er toe geleid dat de hoeveelheid kennis erg rijk is. 

Tijdens de vele uren die we samen hebbben doorgebracht 

op locatie in Berlijn, maar zeker ook tijdens discussies op 

vloer 5, heb ik mezelf en mijn medestudenten goed leren 

kennen. Daarom wil ik Tim Brans, Sem Holweg, David de 

Kool en Robbert Peters bedanken voor de productieve en 

niet-productieve uren die we samen hebben doorgebracht 

afgelopen jaar. Ik ben er van overtuigd dat we samen een 

proces en product hebben neergezet waar we ontzettend 

veel van hebben geleerd en trots op kunnen zijn. De twee 

maanden dat ik met Robbert en David in Berlijn heb 

gewoond zijn daarbij van groot belang geweest. 

Tenslotte wil ik mijn medestudenten van bouwkunde 

bedanken, die kritisch naar mijn ontwerp hebben gekeken 

en mij geholpen hebben in de afronding van het project. 

Mijn vrienden die ik de laatste tijd bijna niet gezien heb 

en mijn familie voor het stimuleren van het maken van je 

eigen keuzes en het geloof daarin.

Voorwoord
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De oorsprong van het onderwerp van dit afstudeeratelier 

ligt in de koppeling van de stad Berlijn aan actuele 

en traditionele discussies rondom de huisvesting- en 

stadsontwikkelingproblematiek. In deze discussies zijn 

de vakgebieden architectuur en stedenbouw altijd nauw 

verbonden geweest met elkaar. Het doel van dit atelier is 

het terugbrengen van de vraagstelling en thematiek van 

het wonen als bouwsteen van de stad. 

Een onderzoek naar de verschillende 

woonparadigma’s die in Berlijn terug te vinden zijn 

heeft in deel I van boek 1   geresulteerd in een analyse 

van 14 casussen die op het productiemoment leidend 

waren voor een bepaald gedachtegoed omtrent het 

wonen. “voor het volledige onderzoek, zie boek 1 deel I 

‘woonparadigma’s’.  1

Daarnaast is in boek 1 van deel II te lezen hoe het begrip 

secundaire ruimte als karakteristiek van de stad 

Berlijn gedefinieerd en in kaart gebracht is aan de hand 

van vijf verschillende invalshoeken: de tussenstad, de 

polycentrische stad, gebieden in de luwte van de markt, 

gebieden met lage dichtheid en lage grondprijzen en 

tenslotte de verlaten Spree-over. Dit heeft geleid tot 

de volgende definitie van secundaire ruimte: gebieden 

waar in de anonimiteit van de periferie stad is ontstaan, 

een mozaïek van stedelijke weefsels met verschillende 

karakters. 2

In deel III van boek 1 is onderzoek gedaan naar verschillende 

karakteristieke woonmilieus die voort zijn gekomen uit 

het lokaliseren van de secundaire ruimte in Berlijn. Op die 

wijze komt deel I en deel II samen in deel III. Het levert een 

onderzoek op dat inzicht geeft in de factoren die een rol 

spelen in het woonmilieu van de schaal van de stad tot 

het interieur. Hier wordt zowel over het originele plan, de 

ontwikkeling, als de huidige status gesproken. Daarmee 

wordt aangetoond hoe in verschillende perioden met 

wonen de stad werd gemaakt en hoe dit heeft geleid tot 

de huidige stadsvorm. Het resultaat bestaat uit vijf essays 

die elk een woonmilieu behandelen dat in de secundaire 

ruimte voorkomt; grootschalige woningbouw uit de jaren 

’60-’80, de rationele stad, tijdelijke gebruik van leegstaand 

terrein, geadapteerde blokbebouwing en middenklasse 

ééngezinswoningen. 3

Het nadenken over wonen in de stad Berlijn, gerelateerd 

aan de stadsvorm en de verschillende woonmilieus die 

hieruit ontstaan, levert een interessant onderzoekskader 

dat wonen als bouwsteen van de stad weer een nieuw 

perspectief biedt. Het verder bouwen aan verschillende 

lagen van het weefsel van de stad is een actuele opgave, 

ook al is de ontwikkelingspotentie van deze gebieden vaak 

niet zo groot. De secundaire ruimte in een stad levert 

mogelijkheden maar vooral ruimte voor ontwikkelingen. 

Dit zijn de gebieden waar grootschalige woonwijken zijn 

gerealiseerd en waar de inwoneraantallen vergelijkbaar 

zijn met die van kleine steden, wat een draagvlak biedt 

voor nieuwe ontwikkelingen.

Inleiding

2. voor het volledige onderzoek, zie 

boek 1 deel II ‘secundaire ruimte in 

Berlijn’, hoofdstuk 2.03 ‘polycentrisch 

Berlijn’, pagina 90

1. voor het volledige onderzoek, zie 

boek 1 deel I ‘woonparadigma’s’

3. voor het volledige onderzoek, 

zie boek 1 deel III ‘woonmilieus in de 

secundaire ruimte’, hoofdstuk 3.02 

‘Großsiedlungsbau’, pagina 162
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Het ontwerpend onderzoek dat op dit moment voor u ligt 

zal in een aantal stappen verschillende schaalniveaus 

doorlopen. Het vertrekpunt is gebaseerd op deel II en III 

van boek 1, respectievelijk polycentrisch Berlijn en het 

woonmilieu van de Großsiedlung. Het thema wonen, 

beschreven in deel I, vormt de leidende draad van dit 

onderzoek en zal in alle delen een rol spelen.

Het deel Onderzoekskader: Großsiedlung als 
component van het polycentrisch Berlijn 

zal de stedelijke schaal behandelen. Ten eerste wordt 

de stad Berlijn in kaart gebracht vanuit het oogpunt van 

een polycentrische stadsontwikkeling.   Hierbij worden 

verschillende stadsmodellen kort toegelicht om de 

verschillende aspecten van de ontstane of te ontwikkelen 

stadsvorm bloot te leggen die een directe relatie hebben 

met het wonen in de stad. Daarna zal ingegaan worden op 

het woonmilieu van de Grossiedlung. Er wordt kort uitleg 

gegeven over het begrip en de ontstaansgeschiedenis 

en vervolgens ingegaan op de casus en ontwerplocatie 

Märkisches Viertel. 

Het deel Visie en strategie: horizontale 
menging door decentralisatie   zal op drie 

schaalniveaus uitspraken doen over de ontwikkeling van 

het gebied. Ten eerste het organiseren van horizontale 

menging door het wegnemen van de centraliteit van de 

voorzieningen. Daarnaast de straat als een nieuwe laag 

toevoegen aan het bestaande weefsel, die zal functioneren 

als publiek domein. Tenslotte het naast elkaar bestaan 

van hoogbouw en laagbouw en het verder bouwen aan 

deze structuren levert ontwikkelingsmogelijkheden aan de 

straat en kan daarmee het woonmilieu verbeteren.

Het deel Ontwerp opgaven: intensieve 
laagbouw en collectiviteit in hoogbouw 

zal tenslotte deze laatste stap behandelen. De centrale 

plek van de wijk, voorheen volledig gedomineerd door 

voorzieningen, zal ontwikkeld worden met intensieve 

laagbouw. Een hoge dichtheid en diverse samenwoon-

vormen moeten een schakel vormen tussen het 

aanwezige private woonkavel en de collectieve flat in 

het groen. Tegelijkertijd is aan de straat tegenover de 

laagbouw een nieuwe vorm van hoogbouw ontworpen, die 

de mogelijkheden van collectiviteit in hoogbouw voor de 

middenklasse laat zien. 

Een reflectie zal het ontwerpend onderzoek koppelen aan 

het voorgaande onderzoek naar wonen, secundaire ruimte 

en woonmilieus om het te plaatsen in relatie tot de andere 

ontwerpen die terug te vinden zijn in boek drie tot en met 

zes: Een rationele hybride, Terrein vague als woonmilieu, 

De meergezinswoning en Eigenheimer.
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Onderzoekskader :I

Het gefragmenteerde karakter van het 
weefsel van Berlijn is gevormd door vele 
perioden in de stadsgeschiedenis. Zowel 
de verwondingen die de stad in de 20e 
eeuw heeft opgelopen, als het bouwen 
aan de stad in verschillende paradigma’s, 
heeft tot een divers stadslandschap 
geleid. Deze diversiteit levert overlap 
en botsing op in het weefsel. Een plek 
waar deze samenkomst van stukken 
stad door geplande ontwikkelingen en 
spontane groei sterk naar voren komt 
is de locatie van de Großsiedlung. Deze 

grootschalige woningbouwontwikkeling 
vormt een centrum met hoge dichtheid 
in een periferie met een lage dichtheid. 
Hoewel deze wijken vaak een sterke 
centraliteit bezitten, die wordt gevormd 
door de functiescheiding principes van het 
modernisme, levert deze samenkomst van 
verschillende woonmilieus een gelaagd 
weefsel op. De ontwikkelingspotenties 
liggen in de inbedding van deze 
woonwijken in hun stedelijk weefsel, wat 
het uitgangspunt moet vormen voor het 
verder bouwen aan dit stuk stad.

Großsiedlung als component 
van het polycentrisch Berlijn
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Eén van de kenmerken van de stad Berlijn is het 

gefragmenteerde karakter van het weefsel. Gebeurtenissen 

uit de historie, zoals de oorlogsbombardementen en de 

scheiding tussen Oost en West-Berlijn, alsmede de actuele 

status zorgen voor dit karakter. Alvorens de gerealiseerde 

plannen, hun ontwikkelingssituatie en huidige status te 

bekijken, is het van belang om kort stil te staan bij de 

denkbeelden die in de 20e eeuw over de stad Berlijn 

ontwikkeld zijn.

Stadsmodellen met een polycentrisch karakter uit de 20e 

eeuw

In de 20e eeuw werden er verschillende stadsmodellen 

ontwikkeld voor Berlijn. Zo sprak Ungers in de jaren 

’70 over de term ‘Archipelstad’. Dit betekent dat de 

ruimten zonder kenmerkende waarden getransformeerd 

moesten worden in natuurlijke zones. Deze groene 

zones varieerden van suburbane wijken tot parken, van 

bossen tot agricultuur en drong op diverse plaatsen de 

stad binnen. De ‘tussenruimte’ zou voornamelijk bestaan 

uit infrastructuur, supermarkten, drive-in bioscopen en 

andere functies gerelateerd aan de auto. Grondgebonden 

woningen, volkstuintjes, sportfaciliteiten en recreatie 

zouden ook hun plek hierin vinden. 4

Scharoun sprak iets later over de term ‘stadtlandschaft’. 

In zijn rapport ‘Berlin Plant’ uit 1946, stelt hij voor dat 

dit als een ontwerp criterium gesteld moet worden voor 

grootschalige woningbouwprojecten om deze op een 

menselijke schaal te ontwerpen, met waarneembare 

relaties en dimensies die de waarde van ieder element 

duidelijk moeten overbrengen. Net zoals bossen, 

weilanden, bergen en meren samenkomen in een mooi 

landschap, zullen gebouwen, hoog of laag, smal of breed 

ook gerelateerd zijn aan elkaar en de ruimten die zij 

creëren. 5

Ook binnen de ideeën van Speer werd door Willy 

Schelkes plannen gemaakt die het open en groene 

karakter van de stad naar boven moesten brengen. Hij 

zag Berlijn zwemmend in het groen. Groene vingers die 

de stad binnen kwamen en raakten tot aan Tiergarten 

en andere parken. Deze groene zones zijn gevuld met 

parken, sportvoorzieningen, begraafplaatsen en zijn 

als een complementaire structuur bedacht, waarbij de 

afstand tussen een woning en deze zones zo beperk 

mogelijk moet blijven. De verkeersinfrastructuur is bij 

dit plan echter geen onderdeel van de groene zones om 

ze tegen geluidsoverlast en vervuiling te beschermen, 

polycentrisch Berlijn

inwoneraantal en bouwjaar 

bestaande bebouwing

definiëren en lokaliseren van de secundaire ruimte

4. O.M. Ungers (1978) 

5. K.J.Thiele (1986)
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in tegenstelling tot de plannen van Ungers waar deze 

tussentijd ruimte auto gerelateerd was. 6

In de architectuur van Schinkel zijn tevens referenties 

van de cultuurlandschappen terug te vinden. Constant 

bewaakt hij een gelijkwaardigheid tussen bebouwde en 

onbebouwde ruimten. Anders dan de architecten van het 

Modernisme verwaarloost Schinkel de ruimte niet, maar 

behandelt hij deze gelijkwaardig en sterk, zoals Colin Rowe 

in een open brief naar de IBA’84 aan Vittorio Magnano 

Lampugnani schreef: ‘Bijna alle gebouwen van Schinkel 

zijn afzijdige vrijstaande objecten. Ze creëren echter 

geen non-space, maar zorgvuldig uitgewogen, duidelijke 

ruimten”..’ Zijn gebouwen staan bij voorkeur niet aan 

de straatkant. De gebouwen van Schinkel zijn autonome 

lichamen, sterke enorme kubussen, die geleidelijk als 

vrije individuen met elkaar relaties aan gaan. Het is niet 

meer, zoals in de traditionele architectuur, waar de ruimte 

rustig en omsloten is, maar de ruimte is bewegende 

tot het oneindige toe. Deze nieuwe manier van bouwen 

aan het stadscentrum is een voorbeeld in de Europese 

geschiedenis. Hij haalt zijn referenties uit de idealistische 

cultuurlandschappen.  7

Verschillende aspecten van deze denkbeelden zijn later 

terug te vinden in de gerealiseerde woningbouwprojecten. 

Functies als sportvoorzieningen, begraafplaatsen, 

volkstuintjes en recreatie zijn sterk gerelateerd aan de 

niet-bebouwde ruimte, zoals Ungers dat voor zich zag. 

En ook de door Schinkel omschreven oneindigheid van 

de vrije ruimte en gebouwen als autonome lichamen 

die als vrije individu relaties met elkaar aan gaan, zijn 

duidelijke kenmerken van de gebieden die ontstaan zijn 

door grootschalige woningbouw.

Polycentrische ontwikkeling

Hoe zijn deze denkbeelden geland in Berlijn en hoe 

zijn ze nu terug te vinden in de huidige stadsvorm? De 

ontwikkeling van Berlijn als polycentrische stad is in deel II 

beschreven door te kijken naar primaire gebieden van een 

stad om zo de secundaire ruimte te kunnen definiëren. 

De aanwezigheid van meerdere, soms gelijkwaardige 

kernen is te zien in de hiernaast afgebeelde kaart, die 

is opgebouwd uit inwoneraantallen, oude dorpskernen 

en actuele centra. Het onderzoeken van de herkomst 

van de bebouwing van deze primaire gebieden laat twee 

periodes naar voren komen. In deze periodes werd het 

polycentrische karakter versterkt. 

6. K. Christiaanse (2010)

7. idem
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De eerste periode is de vorming van Groß-Berlin waarin 

Berlijn uitgebreid werd tot de huidige stadsgrens. Tot 

voorheen zelfstandige dorpen, met hun eigen voorzieningen 

en inwoners, vielen vanaf dat moment binnen deze nieuwe 

grens van Berlijn. De aanwezigheid van deze dorpskernen 

kunnen we koppelen aan het feit dat er periodes in de 

planningsontwikkeling van Berlijn zijn geweest waar actief 

aan decentralisatie gewerkt werd, al dan niet volgens 

een polycentrisch planningsmodel. Eind 19e eeuw, 

begin 20e eeuw werden, door de sterke opkomt van de 

industrialisatie, de eerste arbeiderswijken in de periferie 

van de stad, nabij de industrie, gebouwd. Siemensstadt is 

een bekend voorbeeld van een arbeiderswijk gebouwd in 

de nabijheid van de industrie. Het bedrijf Siemens kocht 

in 1899 grond in de periferie van Berlijn, aan de spoor 

en waterwegen, en bouwden hier nieuwe fabrieken. Met 

deze fabrieken werden er ook woningen gebouwd voor de 

arbeiders zodat zij niet in de erbarmelijke omstandigheden 

van mietskasernen in de stad hoefden te wonen, maar in 

de vrije natuur vlak bij hun werk. Sinds 1920 horen deze 

en andere industriële enclaves en hun inwoners bij de 

stad. 

De tweede periode van stadsuitbreidingen is na WOII als de 

vernielde stad geen ruimte kan bieden aan zijn inwoners 

en de economische groei en bevolkingsgroei leidt tot de 

ontwikkeling van grootschalige woningbouwprojecten 

buiten de stad. Deze grootschalige woningbouwprojecten, 

die in Duitsland bekend zijn onder de naam Großsiedlungen, 

werden gepland vanuit het modernistische gedachtegoed. 

Naast de scheiding van functies en de collectiviteit van de 

deze wijken werd de doelgroep gevormd door de lagere 

klasse van de bevolking. De sociale woningbouw, die in het 

begin van de 20e eeuw in de vorm van Genoßenschaften8 

op kwam, werd met een grote schaalsprong hier uitgebreid. 

Zowel in voormalig Oost-, als West-Berlijn woont nog 

steeds een groot gedeelte van de bevolking in deze wijken.

De uitgangspunten van de denkbeelden die ontwikkeld 

werden in de 20e eeuw en de feitelijke uitbreidingen van 

de stad komen samen in beide periodes. De geleidelijke 

inbedding in het stedelijk weefsel heeft bij de tweede 

periode door de sterk contrasterende woonmilieus meer 

sturing nodig. Het kritiek op het modernisme werd versterkt 

door het planningsmodel van de jaren ‘80, waarbij terug 

gegrepen werd op de 19eeuwse stad. Na deze jaren van 

kritische reconstructie van het centrum wordt het tijd 

om ook verder te bouwen aan het paradigma van het 

hoog-modernisme. De Großsiedlungen in Berlijn bieden 

potenties door het aanwezig draagvlak voor stedelijke 

ontwikkelingen.

8. voor het volledige onderzoek, 

zie boek 1 deel II ‘secundaire ruimte 

in Berlijn’, hoofdstuk 2.05 ‘een 

tussenruimte in de tussenruimte’, 

pagina 110
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kaart van polycentrisch Berlijn, gebaseerd op inwonersaantallen, oude dorpskernen en nieuwe centra
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Großsiedlungen

De groeiende vraag naar woningen, de 

economische wederopbouw en de productie van 

massaconsumptiegoederen zorgden in de jaren 

’60 en ’70 voor de ontwikkeling van grootschalige 

woningbouwprojecten. Deze woningbouwprojecten 

werden in Berlijn, zowel in voormalig West - als Oost-

Berlijn, voornamelijk gebouwd in de periferie van 

de stad. De oorlogsvernielingen werden echter door 

stedenbouwkundigen en architecten ook als kans gezien 

om nieuwe stadsmodellen te ontwikkelen, waarvan enkelen 

in deel II van dit onderzoek al aan bod zijn gekomen. 

De nieuwe woongebieden werden gezien als satellietsteden 

en ontwikkelden zich met inwonersaantallen tussen de 

20.000 en 100.000. Ze vormden in dichtheid en grootte 

een enorme schaalsprong ten opzichte van eerdere 

ontwikkelingen, waardoor niet meer teruggevallen kon 

worden op voorbeelden die hun kwaliteiten al hadden 

bewezen. De doelstelling was echter duidelijk. Na de 

wederopbouw wilde men, met de nieuwste technologieën 

en industriële bouwmethoden, overgaan op een grote 

schaal om zo het nog steeds bestaande woningtekort terug 

te dringen. 

Deze verdichte woonwijk zal een draagvlak kunnen vormen 

voor verschillende soorten infrastructuur en werden dus 

vaak ontwikkeld aan de hand van bestaande en nieuwe 

S- en U-bahn haltes. Dit is direct te herleiden tot de 

stadsmodellen die onder andere Paola Vigano beschrijft 

van Gloeden, waarbij de polycentrische ontwikkeling van 

de stad Berlijn in het einde van de 19e eeuw en het begin 

van de 20e eeuw een ontwikkelingsmogelijkheid is. 9

Als reactie op de strokenbouw van de jaren ’50, die vaak 

alleen uit laagbouw bestond, verspreid was en daardoor 

weinig stedelijkheid bevatte, wilde men op compactere 

‘Siedlungsvormen’ overgaan. Deze zouden beter  moeten 

aansluiten op de structuur van de stad. Hier zou een 

levensvatbaar stadsdeel moeten ontstaan met een mix van 

verschillende huis en appartementstypen, verschillende 

bouwhoogten, een differentiatie aan groengebieden, 

aangemeten infrastructuur en ruimte voor buurthuizen. 

Juist deze diversiteit en gelaagdheid komt in de siedlung 

Märkisches Viertel in voormalig West-Berlijn tot uiting

De grote woningbouwcomplexen uit de jaren ’60 

tot ’80 worden Großsiedlungen genoemd. De 

begripsomschrijving is niet eenduidig maar een aantal 

kenmerken zijn aanwezig, zoals: de wooncomplexen 

bestaan uit verdiepingshoogbouw, ze zijn in korte termijn 

in hun huidige grootte ontstaan, na 1945 gebouwd en 

functioneren als zelfstandige eenheid. Ze bevatten dichte, 

relatief homogene bebouwing en bestaan uit ten minste 

1000 wooneenheden, vaak van sociale woningbouw. In 

voormalig Oost-Berlijn werd voor deze woonwijken vaak 

ook de term Plattenbausiedlung gebruikt wat te maken had 

met de industriële bouwmethode die daar werd toegepast. 

Het ontwerp en de uitvoering van de Großsiedlungen is een 

vrij rationeel proces. Het geloof in planning en de ideologie 

van de maakbaarheid leverde gestapelde woongebouwen 

met volledig verlies van schaal, een strikte functiescheiding 

Hohenschönhausen

Märkisches Viertel

Gropiusstadt

Marzahn

Hellersdorf

Falkenhagener Feld

kaart van de grootschalige woningbouwprojecten die van  de 

jaren ‘60 - ‘80 in Berlijn zijn gerealiseerd

de ontwikkeling van grootschalige woningbouwprojecten in Berlijn

9. Vigano, P. (2009) 
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en een eentonigheid van de woonomgeving. De 

woningbouwcorporaties streefden naar de maximalisering 

van de woningplattegrond. Maar door de toenmalige 

planning, wetgeving en het subsidiestelsel was het 

economisch zinvol om meerdere verdiepingen te bouwen. 

Hierdoor liep de bouwhoogte op tot 16 lagen ondanks 

de door de architect ontworpen maximale bouwhoogte 

van zes verdiepingen. Het proces van verandering 

van het oorspronkelijke ontwerp ten gunste van het 

stijgende inwonersaantal en de economische belangen is 

bijvoorbeeld duidelijk te zien in het originele masterplan, 

waar de maquette bouwhoogten van 6-8 verdiepingen 

laat zien. 

Toch werden er direct na de tweede wereldoorlog 

denkbeelden ontwikkeld voor de grootschalige 

woningbouwprojecten, die gebaseerd waren op de 

menselijke schaal en de relatie tussen gebouw en ruimte. 

Scharoun formuleerde vlak na de tweede wereldoorlog een 

plan voor Groot-Berlijn dat liet zien wat het gebruik in de 

toekomst zou zijn van woongebieden, industriegebieden, 

recreatie- en vrijetijds faciliteiten in samenwerking met 

een uitgebreide wegenstructuur, die kruisten met de 

bestaande autowegen. Een multi-directioneel netwerk, een 

woonlandschap als concept op deze grote ontwikkelingen 

een menselijke schaal te geven, waarbij de relatie tussen 

de elementen waarneembaar moet zijn. Scharoun had 

gehoopt in Friedrichshain (wijk rondom de Karl Marx Allee 

in voormalig Oost-Berlijn) enkele van zijn aanbevelingen 

te kunnen realiseren: geen wooneenheden toevoegen 

aan de amorfe massa van de residentiële gebieden, maar 

woningen clusteren rondom pleinen, om het karakter van 

de wijk te versterken. 10

De uitgangspunten van deze denkbeelden zijn slecht tot 

uiting gekomen in de gerealiseerde plannen. De potentie 

om deze gebieden te ontwikkelen ligt in de diversiteit 

van het stedelijk weefsel. De verschillende dichtheden, 

woonmilieus en openbare ruimte vormen een gelaagd 

gebied waar het versterken van de relatie tussen de 

gebouwen en het gebouw en de openbare ruimte juist 

mogelijk is. Märkisches Viertel is een dergelijke wijk waarin 

de diversiteit al sterk aanwezig is. Het masterplan gaf al 

een aanzet voor een stedelijke inbedding en deze wordt 

versterkt door de gunstige ligging van het gebied met de 

aanwezigheid van groenzones en goede verbindingen. 

De betrokkenheid van vele nationale en internationale 

architecten bij het ontwerpen van de woongebouwen, 

heeft een rijkdom aan woningplattegronden binnen één 

woonmilieu opgeleverd. Het thema ‘verder bouwen aan de 

stad’ vindt in Märkisches Viertel een interessante locatie 

als studycase

Hohenschönhausen

Märkisches Viertel

Gropiusstadt

Marzahn

Hellersdorf

Falkenhagener Feld

10. (tentoonstelling Peter Pfankuch, 

1974 over Hans Scharoun 1893-1972)
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Märkisches Viertel

In het gebied van het huidige Märkisches Viertel bevond zich 

oorspronkelijk een groot gebied met volkstuinen, die rond 

1925 uit nood van de arme Berlijnse bevolking ontstond 

en door meer dan 12.000 mensen onder erbarmelijke 

omstandigheden, zonder aanwezigheid van stroom en 

water, bewoond werden. 11  Eén van de oplossingen voor 

deze gebieden was de transformatie naar permanente 

huisvesting in de vorm van ééngezinswoningen, zoals 

het geval was in het gebied van Märkisches Viertel. 12 

Na de bouw van de Berlijnse muur werd hier tussen 

1963 en 1974 het grootste herontwikkelingsgebied van 

Berlijn gerealiseerd. Deze gold als een van de grootste 

en meest omstreden nieuwbouw gebieden van Duitsland. 

Het gebied was de eerste grote nieuwbouwwijk van het 

voormalige West-Berlijn en werd door 20 architecten, 

onder leiding van Werner Düttmann, Hans Müller en 

Georg Heinrichs, met 17.000 wooneenheden voor 50.000 

inwoners gebouwd. Ze streefden hierbij naar afwisselende 

bouw- en woonvormen. In het Märkisches Viertel werd, in 

tegenstelling tot de bouwblokken stad, een stadslandschap 

ontworpen : een samenhangende structuur van gestapelde 

woningbouw moest de bestaande, maar ook de nieuw 

gebouwde woonwijken, omsluiten. 

Het masterplan

Het hoofdidee van het masterplan is te omschrijven als 

‘stedelijkheid door hoge dichtheid als afkeer tegen de 

strokenbouw’. Het plan bestond uit op zichzelf staande 

gebouwen die ontwikkeld zouden worden door in totaal 22 

architecten. 90% van de woningen zou bij oplevering in 

het bezit zijn van Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau 

(GESOBAU AG)

Daarbij ontstonden hoogbouwketens met onregelmatige 

plattegronden en gestapelde hoogtes die grotere 

vlakken met eengezinswoningen omkaderen. Ook de 

infrastructuur en voorzieningenstructuur waren doordacht 

gepland. Naast een groot centraal inkoopcentrum, 

het  Märkisches centrum, worden slechts enkele kleinere 

centra gerealiseerd. Basisscholen en kinderdagverblijven 

worden niet opgenomen in het centrale gedeelte maar in 

de hoogbouwstructuur. Binnen deze hoogbouwgroepen 

ontstaan speelplaatsen nabij de woningen. Alles was goed 

te bereiken en er zou een U-bahn halte uitkomen, precies 

in het midden van de wijk, bij het Märkisches Zentrum. 

Het masterplan lijkt aan de ene kant een utopisch 

karakter te hebben maar is tegelijkertijd ook context 

gericht. Dit is niet alleen terug te zien in het verschil 

tussen intentie en realisatie, zoals hierboven beschreven, 

maar ook al in de structuur van het masterplan. De 

bestaande eengezinswoningen wijken worden zorgvuldig 

meegenomen in het plan. De woningbouwprojecten, die 

allemaal afzonderlijk van elkaar zijn ontworpen, vormen 

gezamenlijk een structuur, bestaande uit 3 armen die 

ingrijpen op de bestaande structuur. Deze ‘slanke nieuwe 

hoogbouw structuur’ wordt op maaiveld geopend door de 

vele onderdoorgangen om zo de porositeit van de wijk, 

afgeleid van het kleinschalig wonen wat al aanwezig was 

op die plek, in stand te houden. Daarnaast was er in het 

masterplan een grote groenstructuur aanwezig die van 

ruimtelijke en sociale gelaagheid in modernistische woonwijk

11. voor het volledige onderzoek, zie 

boek 1 deel III ‘woonmilieus in Berlijn’, 

hoofdstuk 3.06 ‘eengezinswoningen’, 

pagina 246

12. Elkins, T en Hofmeister, B. (1988) 

p 94 en 187
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buiten door de wijk liep en als recreatiezone zou kunnen 

functioneren. Tenslotte moest dit alles bijeengehouden 

worden door een centrum dat zich precies in het midden 

van de wijk bevond en onderdak moest bieden aan 

gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een kerk, school 

en winkels.

Door de ontwikkelingen in de industriële bouw, de 

toenemende groei van de bevolking en de onmogelijkheid 

tot uitbreiding werd het oorspronkelijke plan, dat ontworpen 

was in 5-6 bouwlagen, in de realisatie opgehoogd tot 

maximaal 17 verdiepingen op enkele plekken. Door 

deze schaalvergroting voldeed het voorzieningenniveau 

niet meer en werd het centrum meerdere malen 

uitgebreid met meer winkels, andere voorzieningen 

en parkeergarages. Voorheen geplande kleinschalige 

laagbouw werd niet gerealiseerd en langzaam slipte het 

binnengebied van de wijk dicht met bijgebouwen voor 

scholen, sportvoorzieningen etc.

 

Kritiek na de realisatie

Ondanks deze idealen ontwikkelt Märkisches Viertel zich 

onder een slechte naam, die ver buiten Berlijn bekend 

is. In een reisgids voor jonge mensen, uitgegeven door 

de stad Berlijn, staat het volgende: “Das kam daher, dass 

in den ersten Jahren nur eine mangelhafte Infrastruktur 

vorhanden war. Das heißt, es gab zu wenig Geschäfte, 

Restaurants und Kneipen; zu wenig Schulen, Kindergärten 

und Spielplätze. Mit anderen Worten: Die Planung auf dem 

Papier hatte nicht mit der Umsetzung Schritt gehalten; die 

Anzahl der Wohnungen (und Einwohner) stieg schneller als 

die erforderliche Infrastruktur errichtet wurde”. 13

Het gebrek aan infrastructuur bleek dus een kritisch 

aspect aan de ontwikkeling van de wijk. De S-bahn halte 

Wittenau was al aanwezig voor de bouw en vormde de 

westelijke begrenzing van het gebied. Om twee redenen 

werd deze niet als oorspronkelijke ontsluiting van het 

gebied beschouwd. De eerste reden is dat de de halte 

weliswaar aan de oost-west hoofdas lag, maar de ingang 

gelegen is aan de noordzijde buiten het gebied. De 

tweede belangrijkere reden was de bijzondere politieke 

situatie van West-Berlijn en de S-bahn, die tot 1983 

maquette masterplan Markisches Viertel

13. Ullmann, G. (1992) 

Vrij vertaald: Dat kwam doordat er in 

de eerste jaren alleen een gebrekkige 

infrastructuur aanwezig was. Dat wil 

zeggen, er waren niet genoeg scholen, 

kinderdagverblijven, speelplekken. Met 

andere woorden: de planning op papier 

had geen gelijke tred gehouden met 

de uitvoering. Het aantal woningen 

(en bewoners) groeide sneller dan de 

nodige infrastructuur werd gebouwd.
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werd geëxploiteerd door de Oost-Duitse Reichsbahn. 

Door de West-Berlijnse bevolking van de wijk werd de 

S-bahn compleet geboycot. Na de overname van de 

S-bahn door BVG in 1983 veranderde de situatie. Na de 

moderniseringsmaatregelen aan het S-bahn traject wordt 

in 1986 de zuidingang in gebruik genomen. Door deze 

boycot worden nog twee andere maatregelen doorgevoerd: 

de brug over de Wilhelmsruher Damm wordt opnieuw 

aangelegd, zodanig dat er ruimte is voor een nieuwe 

platform toegang. Al aan de eerste bewoners werd eind 

jaren 60 een aansluiting met de U-bahn beloofd. Eerdere 

plannen voorzagen een direct verbinding vanuit het 

centrum, die via Märkisches Zentrum in een laatste halte 

aan de Senftenberger Ring zou eindigen. Maar pas in 1994 

(20 jaar na de voltooiing van Märkisches Viertel) wordt de 

U-bahn halte geopend. Deze loopt in de huidige situatie 

niet zoals ze dat bedacht hadden door het centrum, maar 

aan de westelijke grens van het gebied, bij de bestaande 

S-bahn. 

Ook ontstonden er problemen door de samenstelling van 

de inwoners. Een groot deel kwam uit de sloppenwijk 

van de volkstuintjes. De overigen uit de stedelijke 

vernieuwingsgebieden van de Wilhelminischer Ring 

15, waar zij onderhuurders waren of in tijdelijke 

voorzieningen hadden gewoond. Er was de neiging van de 

woningbouworganisaties van West Berlijnse gemeenten 

om probleemgezinnen naar deze wijken te sturen. Zij 

moesten vanuit hun oude vertrouwde buurt naar hier 

verhuizen terwijl hun oude huizen afgebroken werden. 

Daardoor verloren zij hun vorige sociale contacten en 

konden zij zich met hun nieuwe anonieme woonomgeving 

niet identificeren. Zelfdodingen kwamen relatief vaak voor 

en de bekendmaking hiervan in de media zorgde ervoor 

dat de wijk in een nog slechter daglicht kwam te staan. 

Veranderingen en huidige status 

Door velen werd het Märkisches Viertel tot het begin van 

de jaren ’80 afgekeurd of tenminste erg bekritiseerd. Sinds 

1984 werden concrete verbeteringsprogramma’s gestart. 

Door aanvulling en uitbereiding van de infrastructuur 

kon de negatieve ontwikkeling van de wijk stoppen. Ook 

kleine aanpassingen in enkele huizen, zoals vriendelijkere 

toegangen, werden uitgevoerd. De façades werden 
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opgeknapt en in de voormalige wasruimten werden cafés 

en hobbyruimten ingericht. Voor de huurders zijn 300 

volkstuinen beschikbaar en in tegenstelling tot de eerste 

jaren is de wijk met vrij veel vrijetijdsvoorzieningen en 

jeugdvoorzieningen uitgerust. 

Tegenwoordig is Märkisches Viertel wereldwijd een 

succesvol voorbeeld van een goed functionerende, 

geaccepteerde  Großsiedlung, die ondertussen de critici 

heeft overtuigd. De wijk wordt tegenwoordig door zijn 

bewoners geaccepteerd en in het jaar 1999 werd de 

wijk, op basis van zijn bevolkingssterkte en het feit dat de 

bewoners zich zelf MV’ers noemen, als 10e district van 

Reinickendorf benoemd.

In deze huidige situatie spreken we over een woongebied 

van 50.000 inwoners, 17.000 woningen, waarvan 15.200 

in eigendom van de GESOBAU AG. De kwaliteiten van 

het gebied liggen in de evenwichtige en gevarieerde 

woningmix. Door de diversiteit aan architecten zijn 

zo’n 1000 verschillende woningplattegronden in het 

gebied ontwikkeld. Wat in sterk contrast staat met de 

ontwikkelingen in de Plattenbau van voormalig Oost-

Berlijn, waar slechts enkele typen gebouwd werden. Er is 

sprake van een zeer goed infrastructureel netwerk en een 

goede verbinding met het stadscentrum. De recreatieve 

waarde is hoog, te wijten aan de ligging aan de rand 

van stad en natuur en de hoeveelheid groen, die in geen 

enkele ander woningbouwproject zo groot is. We kunnen 

dus spreken van een zelfstandig functionerend stadsdeel.

De kritiek die direct na oplevering werd geleverd op het 

gebied is grotendeels naar de achtergrond verdwenen. 

De negatieve aspecten die echter nog steeds een rol 

spelen in de wijk zijn vergelijkbaar met die van andere 

wijken en eerder te relateren aan de huidige situatie 

dan in de achterliggende denkbeelden. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld de hoge kosten voor herstel en renovatie, 

een wijziging van de evenwichtige sociale structuren, 

demografische ontwikkeling, stijgende leegstand en het 

negatieve beeld van de openbare ruimte. De tekorten 

liggen op het gebied van marktgericht wonen dat compleet 

afwezig is in de wijk. Bovendien is geen sprake van 

eigentijdse ontwikkeling, deze ligt compleet stil. De enige 

ontwikkeling die er de laatste jaren heeft plaatsgevonden 

bestaat uit het opwaarderen van de gevels en de entrees 

en het renoveren om daarmee te kunnen voldoen aan de 

nieuwe energie eisen, waarvan de kosten erg hoog zijn. Dit 

alles leidt tot een toenemende leegstand en afnemende 

identificatie met de woning en de wijk, hetgeen altijd al 

een probleem is geweest. 

De relatie tussen de hoogbouwstructuur en de 

laagbouwstructuur en daarmee de integratie van de 

verschillende woonmilieus lijkt in eerste instantie niet 

aanwezig. De onderliggende structuren, bijvoorbeeld 

openbare ruimten, voorzieningen en openbaar vervoer, 

maken dit echter mogelijk binnen het naast elkaar bestaan 

van extreme woonvormen. In dit geval de collectieve 

hoogbouw van sociale woningbouw en het private 

eigendom van de eengezinswoning.

luchtfoto project gebied

afbeelding volgende pagina: 

luchtfoto aanwezige laagbouw in hoogbouw 
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laagbouw naast hoogbouw
directe confrontatie van extreme woonvormen
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De aanwezigheid van laagbouw en hoogbouw in het 

gebied duidt niet direct op de gelaagdheid van de wijk. 

Die is eerder terug te vinden in de onbebouwde ruimte, 

het publieke domein. Maar de aanzet uit het masterplan, 

waarbij de hoogbouw als een slanke structuur de kaders 

vormt van de laagbouw gebieden, kan aangegrepen 

worden om aan deze structuur verder te bouwen.

De hoogbouw structuur sluit naadloos aan op de 

kleinschalige woongebieden. Van een bufferzone met een 

tussenvorm is geen sprake. 

De diversiteit in de wijk, die werd nagestreefd door 

de keuze van verschillende architecten, is duidelijk 

te lezen in de structuren van de woongebouwen en 

ook in de plattegronden van de appartementen. De 

woningplattegronden werden zo optimaal mogelijk 

ontwikkeld ten opzichte van de oriëntatie. Met deze 

woningplattegronden werd een schakeling gevormd die 

de stedelijke ruimte moest definiëren. De woongebouwen 

zouden zich niet conformeren aan de straat, zoals we 

die kennen uit de traditionele stedenbouw, maar als 

zelfstandige structuren in de openbare ruimte staan. Ze 

verdeelden hierbij de publieke ruimte in parkeerzones en 

groenzones. De vorming, inrichting en het gebruik van de 

onbebouwde ruimte is een wezenlijk verschil tussen de 

eengezinswoningen wijk en de hoogbouw. 

De twee woonmilieus geven duidelijk andere paradigma’s 

weer. De tijd en daarbij behorende denkbeelden, waarin ze 

zijn ontstaan, speelt vooral bij de modernistische hoogbouw 

een belangrijke rol, maar zal hier als achtergrond informatie 

dienen bij de analyse van de typologie.

De rijkheid en diversiteit in de woningplattegronden door 

de invloed van verschillende architecten is een belangrijke 

reden voor de levensvatbaarheid van de woongebouwen, 

die nog in de huidige tijd nog bewoond worden door 

verschillende gezinssamenstellingen. Wat vaak ontbreekt 

aan de omschrijvingen van deze architectuur is de 

uitdrukking van gevel die volgens mij van grote invloed is 

op schaalprobleem en de identificatie met de woning. 

De gevels vertellen vaak het gebruik van de woning en 

proberen daarmee te communiceren tussen binnen en 

buiten. Een gevel van een standaard eengezinswoning 

is leesbaar door dat de woning opgebouwd is uit een 

woonverdieping en één of twee slaapverdiepingen. De 

ramen representeren het aantal kamers en die zijn telbaar. 

De gevel van de hoogbouw is vaak ontworpen vanuit de 

woningplattegrond van één appartement; een deel van het 

geheel. De positie en de grootte van de ramen is bepaald 

door de oriëntatie van de woning en het bouwproces. 

Vervolgens is dit geveldeel gekopieerd in lengte en hoogte 

tot een hoeveelheid die niet meer te tellen is. De aanwezige 

portiekontsluitingen zijn als verticale elementen vaak goed 

zichtbaar in de gevel en versterken het begrip van de gevel 

en daarmee het gebouw. Echter, de grote schaal en de 

repetitie zorgen ervoor dat de identificatie met de woning 

nihil is. Een belangrijke rol ligt er voor het maaiveld niveau, 
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waar de menselijke schaal van de openbare ruimte en 

het gebouw een directe relatie aangaan. Deze plint is niet 

geschikt om voorzieningen in zich op te nemen en wordt 

gevuld met bergingen die totaal geen relatie aangaan met 

wat er buiten speelt. Tevens is de repetitie hierin weer zo 

sterk dat de lengte oneindig lijkt. Het kopiëren van het deel 

tot een geheel mist een aantal stappen. 

‘Iedere woning is bedoeld om een zelfstandig deel van 

een groter organisme te zijn, een cluster, die dan weer 

een onderdeel zou zijn van een geheel’. In 1956, voor 

de uitbereiding van Siemensstad, benadrukte  Scharoun 

opnieuw zijn zorg om de relaties tussen dingen. Zo stelde 

Peter Pfankucht: “Hij verlangde naar harmonie van leven, 

vorm en tijd: een vorm zoals in de middeleeuwse tijd. Hij 

maakte zich zorgen over het karakter van de private sfeer, 

de sociale sfeer, de vorming van centra en hoe deze te 

dimensioneren.” 14

Een deel behoort tot een cluster en de cluster behoort tot 

het geheel. Deze stappen spelen een belangrijke rol in het 

begrijpen van grootschalige gebouwen en zouden leidend 

moeten zijn bij het ontwerpen op alle schaalniveaus. In de 

ontwikkeling van een woongebied, het ontwerpen van een 

woongebouw, tot en met de gevel, is dit een terugkerend 

thema in mijn ontwerpend onderzoek.

14. P. Pfankuch (1974) 

tentoonstelling over Hans Scharoun
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gesloten geveldelenverticale geleding raamverhoudingen

horizontale geleding open geveldelen symmetrie
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raamverhoudingen
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Visie en strategieII

Ongeveer 700.000 inwoners wonen in 
ongeveer 350 000 appartementen in 
de Berlijnse sub-urbane woonwijken, 
dat representatief is voor 20% van de 
totale woningvoorraad in de stad. 15 

Märkisches Viertel is één van deze sub-
urbane woonwijken en zal als studycase 
dienen voor een ontwerpend onderzoek. 
Deze wijk, als belangrijke exponent van 
het Polycentrische Berlijn, moet gezien 
worden als onderdeel van een netwerk 
van woongebieden die gescheiden 
worden door groenzones, spoorzones, 
industriezones en dergelijke. Het aantal 
inwoners en de diversiteit in de wijk zorgen 
voor een draagvlak dat voldoende is voor 
grootschalige voorzieningen en een goed 
functionerend openbaar vervoerssysteem.

horizontale menging door decentralisatie
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De hoofdstad heeft een periode van strenge normen van 

bouwvoorschriften, vlekkenplannen etc. achter de rug waar 

vooral Hans Stimman (bausenator Berlijn 1991-2006) 

verantwoordelijk voor was. Dit relatief gesloten systeem 

leidt tot morfologische cohesie van de stedenbouw naar 

het programma van de 19e eeuw en de uitvinding van 

een gelijkwaardige architectuurtaal voor de stad, die zijn 

historisch belaste functie als hoofdstad weer opnieuw 

zal vervullen. Voor anderen leidde dit systeem tot het 

toelaten van Berlijn tot een conservatieve dynamiek waarin 

modernisten en traditionalisten in eindeloze esthetische 

discussies belandden, die de stad een aanzienlijk deel van 

zijn creatieve energie deed beroven. 16 Na deze periode 

van herbouwen van het centrum is het van belang de 

stadsvorm van Berlijn, waarvan veel gebieden buiten het 

gereconstrueerde stadscentrum vallen, onder de loep te 

nemen. Gebieden die in het veel bekritiseerde tijdperk 

van het modernisme zijn ontstaan verdienen opnieuw 

aandacht.

Het gaat daarbij zowel om het corrigeren van de extremen 

van het modernisme, die zich vooral in de randgebieden 

met sociale woningbouw bevinden, als ontkenning van 

historische relaties met het stedenbouwkundige raster. De 

huidige flexibilisering van de normen en de beperkingen 

van de vlekkenplannen nemen vooral de vrijstaande 

wooneenheden in de voorsteden in het vizier. Het betreft 

grote, met eengezinswoningen bebouwde vlakken, die vaak 

tussen sociale woningbouwgebieden en infrastructurele 

voorzieningen ingebouwd liggen. 

De grondgedachte van de zachte kant van de metropool 

komt uit de jaren ’70 en kan een interessante invalshoek 

zijn voor de ontwikkeling van deze wijken na het ontstaan 

uit de harde planningskant van de metropool uit de jaren 

‘60. Wonden sluiten, verbinden, met verdichting en 

uitbreiding spelen, is de hoofdgedachte voor de versterking 

van het karakter van de periferie. De sterke verdeling 

tussen historisch centrum en periferie, zoals die in Parijs zo 

sterk te herkennen is, is in Berlijn verspreid aanwezig in de 

vorm van interne periferie, de secundaire ruimte. Het doel 

is om de vervallen ruimte van de periferie opnieuw aan 

de stad en aan omliggende wijken aan te sluiten waarbij 

openbaar vervoer een belangrijke rol speelt. 17

De wijk wordt gekenmerkt door zijn gelaagdheid en vraagt 

daarbij om een interdisciplinaire aanpak. De kwaliteit 

van het wonen in de wijk, van de verbindingen met het 

landschap en van het mobiliteitsnetwerk, zijn aspecten die 

daarbij een belangrijke rol spelen. Maar ook de sociale en 

culturele infrastructuur zijn hieraan verbonden en dienen 

in de strategie voor het gebied bij elkaar te komen. Hierbij 

komen veel verschillende schaalniveaus bij elkaar. Het is 

niet alleen een kavel waar je een opgave doet maar het 

gaat om de relatie van dit kavel tot grotere opgaven, de 

structuur, de locatie in de stad. Het deel, de cluster en 

het geheel, zoals eerder genoemd. De relaties met de 

binnenstad maar ook de relatie met het landschap. Al deze 

aspecten moeten telkens een rol spelen met elkaar in de 

betekenis van dit gebied voor de stad Berlijn, maar ook van 

het gebied op zichzelf.  

horizontale menging en gelaagdheid
gelaagdheid van het stedelijk weefsel

15. Ausstellung zur Entwicklung der 

Großsiedlungen (2011)

16. D. Bocquet (2011)

17. idem
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Groenzones en het recreatienetwerk

Het netwerk van de diverse groenzones doorkruist de wijk 

op enkele plekken maar vormt aan de oostzijde vooral de 

begrenzing van het gebied. Door de ontwikkeling van de 

wijk tijdens de periode dat de muur in deze zone stond 

richtte de ontsluiting van de wijk zich in westelijke richting. 

De functie als grenszone van dit gebied zal intensief 

omgezet moeten worden naar een verbindingszone. Zowel 

in noord-zuid richting, ter verbinding van het landschap 

met de stad, als de oost-west richting, om het stedelijk 

weefsel te helen. De groenstructuur binnen de wijk, die 

al voorzien was in het masterplan, heeft de vestiging van 

vele sportverenigingen tot gevolg gehad. De onbebouwde, 

deels openbare, ruimte die bij deze sportvoorzieningen 

hoort wordt vaak beheerd en onderhouden door deze 

verenigingen, hetgeen de kwaliteit ten goede komt. Door 

deze te koppelen aan de groenzone en sportvoorzieningen 

te spreiden en / of nieuwe recreatieve voorzieningen te 

ontwikkelen kan een kwalitatieve verbetering voor de 

openbare ruimte opleveren.
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optimaal zijn, maar dat het ook mogelijk is om met de 

auto boodschappen te doen en de trein te nemen naar 

het centrum. De toekomst voor de wijk ligt in de connectie 

met het stedelijke weefsel.

De gelaagdheid van de stad

De visie op dit gebied is gebaseerd op de analyse van de 

verschillende lagen die het weefsel vormen. Deze rijkdom 

aan lagen bestaande uit groenzones, individueel wonen, 

collectief wonen, laagbouw, hoogbouw, winkelapparaat, 

onderwijsvoorzieningen, etc confronteren en mengen 

met elkaar. De relatie tussen deze lagen zijn van grote 

invloed op de omgevingskwaliteit en de leefbaarheid in 

de stad. Door de continue uitbreiding en verdichting van 

het centrum heeft het oorspronkelijke plan veel van zijn 

identiteit verloren. 

De kwaliteit van de slanke hoogbouw structuur, die zich 

voegt tussen de laagbouw en een menging voorziet, kan 

deze niet waarmaken door het ontbreken van niet-woon 

functies. Deze niet-woon functies liggen door de efficiëntie 

geconcentreerd in het centrum, waar het publieke domein 

van de gehele wijk zich beperkt tot dit centrale gebied. 

De ongebruikte openbare ruimte in deze wijken, die zich 

kenmerken door functiescheiding, is een probleem dat al 

jaren erkent wordt. De schaal van deze ruimte is groot 

en ongebruikt. Het is belangrijk dat deze publieke ruimte 

kwaliteit krijgt en dat deze gewaarborgd wordt. 

Deze verantwoordelijkheid ligt voor een groot gedeelte bij 

de gemeente die de openbare ruimte toe kan delen aan 

woningbouwcorporaties, in eigen handen kan houden voor 

Hoe de mobiliteit zich daarin gaat ontwikkelen speelt een 

belangrijke rol, waarbij het van belang is de mobiliteit op 

te delen in verschillende soorten vervoer. Minder auto 

afhankelijk, meer gebruik makend van de fiets en te 

voet naar de supermarkt, zou een eis moeten zijn voor 

dit gebied en ook zeker mogelijk moeten zijn in een 

stad als Berlijn. Wat is de loopafstand naar de bakker? 

De loopafstand naar de trein? De fietsafstand naar het 

centrum of het landschappelijke buitengebied? Hoe kom 

je in het centrum van Berlijn maar ook, hoe ga je van - en 

naar de regio? 

Het is belangrijk om knooppunten te ontwikkelen 

waar meerdere vervoersvormen bij elkaar komen. Zo 

heb je de mogelijkheid om daar voorzieningen aan te 

koppelen. Winkels, kinderopvang, sportvoorzieningen, 

congresfaciliteiten etc. Op deze wijze ontstaat er in de 

buurt van de woning een stuk centrum dat lopend te 

bereiken is en waar verschillende functies efficiënt met 

elkaar gecombineerd kunnen worden.

De visie, om Berlijn te zien als metropoolregio en de 

strategie om het mogelijk te maken snel door deze 

metropool te kunnen bewegen en overal aantrekkelijke 

plekken te vinden, lijkt aannemelijk voor de wijken die 

als Großsiedlungen ontstaan zijn. Binnen de diverse 

opgaven die in deze gebieden zullen ontstaan moeten 

al deze aspecten bij elkaar komen. Het aantrekkelijk 

vormgeven van het loopweefsel van de wijk, waar de hond 

uitgelaten kan worden en de kinderen te voet naar school 

kunnen. Daarnaast is het van belang dat de fietsroutes 
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Openbaar vervoerstructuur

Het openbaar vervoer in de wijk heeft altijd achter gelopen 

op de ontwikkeling. De U-bahn halte die gepland was in 

het centrum van de wijk is er nooit gekomen en de S-bahn 

is tot 1983 niet gebruikt omdat deze in handen was van 

Oost-Berlijn. Een alternatief was het busvervoer dat nog 

steeds een belangrijke rol speelt in de ontsluiting van de 

wijk. De verbinding van west met oost is ook na de val van 

de muur niet verbeterd en de Wilhemsruher Damm is de 

enige straat die de voormalige muurzone doorkruist. De 

tramverbindingen die in de jaren ’60-’80 zijn aangelegd 

in voormalig Oost-Berlijn zijn nooit uitgebreid naar het 

Westen, dat samen met het ontbreken van programma 

ervoor gezorgd heeft dat deze zone nog altijd als een 

barrière gezien wordt.

De uitbreiding van de trambaan, ook in het gebied dat 

tot voormalig Oost-Berlijn behoorde, naar het U-/S-bahn 

station in het westen zal deze verbinding versterken en 

met behulp van de nieuwe voorzieningen een stedelijke 

ruimte van de straat maken. Dit zal een sneltram zijn die 

over de Wilhemsruher Damm loopt en de voormalig oude 

dorpskernen in het oosten met het station in het westen 

verbindt en zo de verbinding met het centrum verbeterd.
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eigen invulling of kan uitgeven aan private partijen. Een 

belangrijke invulling is de verhuur van volkstuintjes die erg 

gewild zijn bij de huurders van de sociale woningbouw die 

geen eigen tuin bezitten. 

Märkisches viertel is in meerdere opzichten imposant. De 

schaal van het gebied is enorm en de repetitiegraad is 

indrukwekkend. Veel bewoners zeggen dat de identificatie 

met de eigen leefomgeving moeilijk is en steeds verder 

afneemt. Het is vreemd dat een stad ontworpen voor 

zoveel inwoners geen plekken heeft voor sociale 

interactie, dat publieke functies veelal ontbreken of zich 

centraliseren in het midden van de wijk. Andere plekken 

in het uitgespreide woongebied worden gekenmerkt 

door het mono functionele karakter waar enige vorm van 

sociale interactie ontbreekt. De kern van de visie ligt in 

de decentralisatie van de voorzieningen 
in de wijk, waarbij het behoud van de 
groenzones in relatie tot recreatie en 
sport en het constant optimaliseren en 
verbeteren van het openbaar vervoer 
systeem, een belangrijke rol inneemt bij 
het realiseren van nieuwe projecten. 

De transformatie die te zien is op de luchtfoto-collage laat 

deze verandering van het weefsel zien. Het voormalige 

centrum zal herverdeeld worden en in de plaats daarvoor 

zal er een nieuw laagbouw milieu terug komen, die de 

verhoudingen en menging in de wijk zal versterken.

Met deze visie wordt een ontwikkelingsrichting geschetst, 

waarmee de samenhang tussen de verschillende lagen 

in de wijk versterkt zal worden en de verankering in het 

stedelijk weefsel moet worden verbeterd. Dit moet leiden 

tot de ontwikkeling van een hoogwaardige stedelijke 

ruimte die het vestigingsklimaat voor inwoners, bedrijven 

en instanties zal verhogen.
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Voorzieningenstructuur

De hoeveelheid voorzieningen in het gebied is gegroeid 

met de beslissing om het aantal verdiepingen van de 

woongebouwen te verhogen en de dichtheid dus te 

vergroten. De voorzieningen in het centrum van de wijk 

bestaan voornamelijk uit winkels, kantoren, scholen, 

bibliotheek, zwembad, etc. Deze opzet is al te herleiden 

uit het originele masterplan maar heeft door toevoegingen 

en uitbreidingen het binnengebied opgeslokt, waardoor 

zelfs het gepland laagbouw milieu dat tussen de 

hoogbouw ontwikkeld zou worden niet gerealiseerd 

is. Deze concentratie van niet-woon functies in het 

kinderdagverblijf

middelbare school

sportvoorzieningen

bouwmarkt

basisschool

supermarkt

sportcentrum

tuincentrum

centrum van de wijk belemmerd de menging tussen de 

verschillende buurten maar vooral de menging met andere 

woongebieden in de nabije omgeving. Het ontwikkelen 

van een nieuwe voorzieningenstructuur en daarbij de 

voorzieningen te herverdelen zal de horizontale menging 

in de wijk en daarmee de verankering in het stedelijk 

weefsel versterken.
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sequentie van straatprofielen van west naar oost

De visie om tot gelaagdheid en horizontale menging te 

komen wordt gespecificeerd aan de hand van de strategie 

voor ‘de straat’.

Het project van de straat vormt gevormd door een twee 

ledige strategie. 

De eerste laag betreft het publiek domein. Hiermee wordt 

de inrichting en het gebruik van zowel de onbebouwde als 

de bebouwde openbare ruimte bedoeld, de relatie met de 

plint van het gebouw. Een hoogwaardig netwerk binnen dit 

gebied kan alleen tot stand komen als de openbare ruimte 

van de dragers van dit netwerk van goede kwaliteit is en 

een coherentie vertoont. 

De tweede laag bevindt zich op hoger niveau en heeft 

te maken met de slanke hoogbouw structuur en de 

inkadering van de ruimte die deze maakt. Schema’s 

en maquettefoto’s uit het masterplan wijzen op een 

duidelijke integratie tussen laagbouw en hoogbouw. Het 

verder bouwen aan deze lagen in de stad is een manier 

om de ligging in het stedelijk weefsel te verbeteren. Het 

hoogbouw lint zal samen met de invulling van laagbouw 

een netwerk vormen, waarbij de samenhang tussen 

de elementen wordt versterkt. De ingrepen binnen het 

hoogbouw lint moeten een directe verankering hebben in 

het lint en qua hoogte en stijl aansluiten op de bestaande 

bebouwing. Hierbij wordt een raamwerk gevormd voor 

de ontwikkelingen binnen de bestaande hoogbouw 

en laagbouw structuur dat randvoorwaarden levert 

projectontwikkeling.

de straat, publiek domein, de plint
relatie tussen bebouwde en onbebouwde ruimte

1

2

3

4

5

6

7
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luchtfoto zomer 2011

schaal 1 : 12 500

luchtfoto winter 2011

schaal 1 : 12 500

1 2 3 4 5 6 7
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aanwezige beplanting rondom de Wilhelmsruher Damm

schaal 1 : 12 500

straatwand gevormd door de bebouwing rondom de Wilhemsruher Damm

schaal 1 : 12 500

parkeren aan de Wilhelmsruher Damm

schaal 1 : 12 500
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verdeling niet-woon functies

schaal 1 : 12 500

hoofdwegen en kruispunten

schaal 1 : 12 500

verbreding en versmaling van het trottoir

schaal 1 : 12 500
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Het project ‘de straat’ gaat over de Wilhemsruher Damm: 

een as die het gebied dwars doorkruist en een belangrijke 

rol speelt in de ontsluiting. De ‘Damm’-naam is te danken 

aan de aanwezigheid van zandgrond en het was daarom 

de eerste locatie waar gebouwd kon worden. Ver voor de 

grootschalige woningbouw ontwikkeling werd deze as als 

verbindingsweg tussen de dorpen Wittenau en Rosenthal 

gebruikt, tot de muur in 1961 gebouwd werd. De muurzone 

scheidde het gebied van het Märkisches Viertel van de 

oostelijke dorpen en dat veranderde het karakter van de 

straat. De plannen voor de wijk werden in dezelfde periode 

ontwikkeld en mede door de steeds stijgende vraag naar 

woningen en de belemmering in uitbreiding door de 

grens aan de muur veranderde het masterplan. De vrij 

egaal verspreide menging tussen laagbouw en hoogbouw 

veranderde in een verdikking van de hoogbouw structuur 

tegen de begrenzing in het oosten. De sequentie in het 

profiel van de straat van west naar oost loopt op in de 

relatie tussen hoogbouw en laagbouw tot een gebied wat 

gedomineerd wordt door hoogbouw en daarna abrupt over 

gaat in de onbebouwde grenszone. De aanwezigheid van 

verschillende schalen aan de straat vormt de input voor het 

ontwikkelen van nieuwe projecten.

De klassieke omschrijving van een straat, waarbij de 

figuur vaak gevormd wordt door de straatwanden en 

gekwalificeerd op de verhouding tussen de hoogte van de 

straatwand en de breedte tussen de straatwanden, gaat in 

dit geval niet op. In de modernistische denkbeelden van de 

jaren ’60 en ’70 waren straten een functioneel onderdeel 

het project de straat
een sequentie van ruimten

stedelijke bouwblokken

straat gedefinieerd door wand

niet poreus

strategie:

verstedelijking van de straatrand

commerciële functies

uitgang S- en U-bahn

verbinding met de bus

straat wordt gevormd door versmalling profiel en bomenrij

niet poreus in gebruik, wel in morfologie

niet poreus in morfologie, wel in gebruik
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strategie:

klein accent

opname kruispunt binnen compartiment

strategie:

nieuw woonmilieu

gericht op de verstedelijking van de straat

strategie:

open gebied, relatie met de cultuur en natuur

volkstuintjes behouden, verdubbelen

nieuwbouw: natuur-cultuur centrum, outdoorsport

strategie:

nieuwe bebouwing als beeindiging van de

torens vrij in het groen, 2 nieuwe woontorens

op begane grond een basisschool , kinderdagverblijf

en dans en gymnastiekschool

niet poreus, duidelijke voor en achterkant kruispunt overheerst de ruimte

hoogbouwvolumes sterk aanwezig

ruimte wordt overheersd door een kruispunt

hoogbouw vormt een poort, publiek domein

gedomineerd door groen

open ruimte, verbonden met natuurgebied

historische waarde, locatie van de muur, 

oude goederenlijn, kleinschalige bebouwing, 

volkstuintjes

open, ongedefinieerde ruimte

gedomineerd door kruispunt

bebouwing duidelijk aanwezig

ingekaderd gebied rondom Wilhemsruher Damm

stedelijke activiteit ligt in het centrum gebied niet aan de straat
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knooppunt openbaar vervoer de woonstraat

van het maaiveld. De bebouwing stond vrij van deze straten 

op het maaiveld en vormden geen straatwand zoals dat in 

de traditionele stedenbouw werd gedaan.  

Het destilleren van de elementen die de straat vormen 

levert een aantal schema’s. De bomenrij, de kruispunten 

en straatwand heb invloed op de ruimtelijke beleving van 

de straat. De publieke voorzieningen, parkeren aan de 

straat en aanwezigheid van voetpad staan in relatie tot het 

gebruik van de straat.  De straatwand is in deze situatie niet 

de belangrijkste regel die de ruimte definieert. Deze wordt 

eerder gevormd door de aanwezigheid van de bomenrij 

en continuïteit van het wegdek en de onderbreking door 

kruispunten.

De straat kan omschreven worden als een sequentie 

van ruimten die gedefinieerd worden door beplanting, 

bebouwing en infrastructurele voorzieningen. De ruimten 

kunnen van West naar Oost benoemd en gekarakteriseerd 

worden:

De projecten die gerealiseerd worden binnen deze strategie 

zullen eraan moeten bijdragen om binnen de sequentie van 

de straat kwalitatieve stedelijke ruimten te creëren.
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inkadering kruispunt hoogbouw en laagbouw verdichting in hoogbouwzone recreatieve zone
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De locatie van de U-/S-bahn halte ligt exact op de grens 

tussen de bouwblokken stad en de open stad. De straat 

wordt gevormd door de wanden van de bebouwing en 

ook de uitgang van de metro valt hier weg in de wand 

onder het viaduct. De goede bereikbaarheid zorgt voor 

een mogelijkheid tot verdichting rondom dit knooppunt 

van bus, metro, trein en een nieuwe tramverbinding. 

Voorzieningen die hier gerealiseerd kunnen worden 

zullen vooral commerciële functies zijn die ook op een 

stedelijke schaal een rol kunnen spelen door de goede 

bereikbaarheid. Een groot gedeelte van de winkels in het 

huidige winkelcentrum zullen naar deze locatie verplaatst 

worden en in de plint van de bestaande bebouwing en in 

nieuwbouw aan beide kanten van de straat terug komen. 

De werkgelegenheid in het gebied zal gestimuleerd 

moeten worden door de ontwikkeling van bedrijfsruimten 

en kantoren, die gekoppeld aan de goede bereikbaarheid 

en de samenkomst met andere voorzieningen, een 

aantrekkelijke vestigingspositie hebben.  

De woonstraat, die het volgende compartiment 

karakteriseert, wordt gekenmerkt door de versmalling 

van het straatprofiel en de continuïteit van de bomenrij 

die de straat als een ingesloten ruimte laat voelen. Het 

weefsel aan de noordkant bestaat uit eengezinswoningen 

en is door de vrije plaatsing op het kavel en de lage 

bouwhoogte in morfologie poreus. Het hoogbouw lint 

aan de zuidzijde van de straat is in morfologie door zijn 

massa en hoogte minder poreus. In gebruik is het echter 

andersom. De doorgangen op de begane grond van de 

hoogbouw maken het mogelijk de massa op meerdere 

plekken te doorkruisen en stimuleren daarmee het gebruik 

van de openbare ruimte door voetgangers. Er is ruimte 

voor een kleinschalig ontwikkeling in de vorm van een 

verenigingshuis of een kinderdagverblijf, die de porositeit 

van de openbare ruimte niet doorbreekt.

De ruimte, ter plaatse van het open kruispunt, wordt 

door de onderbreking van de bomenrij gevormd door de 

omliggende bebouwing. Waarbij de ruimte zoals bij het 

kruispunt in de bouwblokken stad (west) gesloten is en 

gevormd wordt door de bebouwing. De postbrug, die na 

ongeveer één kilometer het zicht over de straat beëindigt 

vormt samen met de twee hoge woongebouwen een 

intieme ruimte na het open kruispunt. Deze postbrug 

belemmerd echter ook het zicht en werkt niet mee in de 

ervaring op afstand. Daarom wordt deze brug gesloopt en 

vervangen door hoogte accenten links en rechts van de 

straat om de ruimte in te kaderen.

knooppunt openbaar vervoer de woonstraat inkadering kruispunt
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Het voormalige centrum zal langzaam zijn niet-woon 

karakter gaan verliezen als de voorzieningen zich 

gaan verplaatsen over straat. Dit proces, waarbij een 

vrijgekomen deelgebied herverkaveld wordt volgens een 

kleiner verkavelingprincipe, zal een nieuw kleinschalig 

woonmilieu opleveren dat hoogte accenten bevat om 

de stedelijke ruimte te begrenzen. Tegenover dit nieuwe 

woonmilieu ligt een sterk gedefinieerde, maar te grote 

onbebouwde, ruimte aan de straat. Een nieuwe structuur, 

passend binnen het bestaande hoogbouw lint, die de 

massa en vorm heeft om zich te manifesteren aan de 

straat en tevens een begrensde openbare ruimte kan 

maken, zal een versterking van deze stedelijke ruimte 

betekenen.

De woontorens in het groen die na een groot open 

kruispunt als een poort de volgende stedelijke ruimte 

aankondigen kunnen versterkt worden door meer smalle 

hoogbouw in het groen. Deze verdichting begrensd tevens 

de daarop volgende open groene ruimte. 

De grote open ruimte zou als recreatiezone op stedelijke 

schaal kunnen functioneren. De groene zone die vanuit 

de buitenzone hier de stad in loopt is onderdeel van de 

muurzone geweest en heeft de ontwikkeling naar het 

oosten toe beperkt. Het positieve gevolg is dat deze 

zone een zeer lage dichtheid aan bebouwing heeft en 

een hoge dichtheid en variëteit aan groenvoorzieningen. 

Een toevoeging in de vorm van een recreatieve culturele 

voorziening die zowel op wijk- als op stedelijke niveau 

moet kunnen functioneren, zal dit gebied opwaarderen 

tot een intensief gebruikte openbare ruimte. Tevens ligt de 

groenzone in verbinding met de sportfaciliteiten in de wijk 

die het karakter kunnen versterken. Een centrum, waar 

sport, natuur en cultuur samen komen in de vorm van een 

cultureel-educatief centrum. Een goede verbinding met 

de wijk en aansluiting op het openbaar vervoersnetwerk 

zijn daarvoor nodig. De geïntroduceerde nieuwe 

tramverbinding zal deze bereikbaarheid zowel vanuit oost 

als west optimaliseren. 

hoogbouw en laagbouw verdichting in hoogbouwzone recreatieve zone
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Ontwerp opgavenIII

De modernisering van 13.000 woningen is 
in volle gang. De ontwerpmogelijkheden 
zijn erg groot door het draagvlak dat het 
inwoneraantal levert. De impact van de 
openbare ruimte is erg belangrijk en kan 
bijdragen aan   een verbetering van het 
woonmilieu. Het verder bouwen aan het 
huidige woningaanbod, door de oprichting 
van marktgerichte woningbouw en het 
ontwikkelen voor hoogbouw van de 
middenklasse, zijn aannemelijke projecten 
binnen de strategie van het gebied.

twee projecten aan de straat
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Om de asymmetrische karakteristiek van de straat 

te versterken ter hoogte van het voormalige centrum 

zijn 2 projecten ontworpen; Een laagbouwmilieu aan 

de noordzijde van de straat waar de verplaatsing van 

de collectieve voorzieningen ruimte maakt voor de 

herverkaveling en nieuwe ontwikkelingen en een collectief 

woongebouw aan de zuidzijde van de straat binnen het 

bestaande hoogbouw lint, die de dichtheid aan de straat 

verhoogd en het aanwezige publieke domein inkadert.

Zowel in het ontwikkelen van laagbouw als hoogbouw 

is de opbouw van privaat naar publiek belangrijk. De 

stap van wooneenheid naar module naar geheel dient 

altijd meegenomen te worden in het ontwerpproces. 

In de bestaande laagbouw, die bestaat uit een private 

verkaveling van eengezinswoningen, is deze stap slechts 

aanwezig in de straat waar de bewoners elkaar treffen in 

kleinere groepen. Maar door de afhankelijkheid van de 

auto en de mogelijkheid tot het parkeren voor de deur 

wordt deze tussenstap van een module naar het geheel 

steeds kleiner. 

Waar in traditionele stedenbouwkundige plannen door 

middel van pleinen en collectieve voorzieningen ruimte 

gemaakt werd voor ontmoeting van de mensen binnen 

dezelfde module is hier in het huidige laagbouw milieu 

geen rekening mee gehouden. Bij de aanwezige hoogbouw 

is hiervan ook sprake. De collectiviteit, die geëist wordt 

door de hoeveelheid mensen die gemeenschappelijke 

voorzieningen delen zoals parkeervoorzieningen, wordt 

echter in enkele stappen teruggebracht naar een 

portiekingang, naar een lift, naar een hal waar 4 woningen 

ontsloten worden, naar de voordeur van de woningen. De 

geleidelijke afname van collectiviteit zou een rol moeten 

spelen in de waarde van deze collectieven ruimten, die in 

de aanwezig woongebouwen vaak van slechte kwaliteit is.
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Het centrum gebied, dat langzaam vrij komt door de 

verplaatsing van de voorzieningen naar de straat, zal 

ontwikkeld worden als een gebied met intensieve 

laagbouw. Deze laagbouw komt tot stand binnen een 

nieuw verkavelingprincipe en een aantal regels. De 

hoofdfunctie zal wonen zijn, maar juist het vrijlaten van 

de verdere ontwikkeling kan ruimte bieden voor een 

diversiteit aan ruimtegebruik. Binnen een wijk die ontstaan 

is uit een planningscultuur van functiescheiding, zonering 

en dus enkelvoudig ruimtegebruik kan meervoudig 

ruimtegebruik voor een gewenste diversiteit en menging 

zorgen. De basiscondities waarbinnen een gebied tot 

meervoudig gebruikte ruimte kan ontwikkelen zijn hiervoor 

het belangrijkste. Daarbij gaat het om het scheppen 

van kaders waarin het ontwikkelingsproces zich kan 

voltrekken. Hiervoor wordt geen programma geschreven, 

maar een verkaveling uitgelegd met enkele regels die de 

ontwikkeling kunnen versoepelen en in goede banen kan 

leiden, passend binnen de visie op grotere schaal. Het 

grondbezit zal gevarieerd zijn in het gebied, in tegenstelling 

tot het extreme contrast tussen het bezit van de sociale 

woningbouwcorporaties en privaat bezit. Het doel daarbij 

is een aantrekkelijker milieu te creëren voor investeringen 

in dit gebied. 

De herverkaveling zal in een aantal stappen plaats 

gaan vinden. Zodra er een voorziening verplaatst naar 

een andere locatie, bijvoorbeeld aan de straat, zal het 

vrijgekomen kavel opgedeeld worden in kleinere kavels. 

De kavels die vrijkomen vormen modules van ongeveer 

5000 -7000 m2. Hierdoor ontstaan er kleine opgaven die 

aan een aantal eisen moeten voldoen:

- publieke openbare ruimte toevoegen met het recht op 

overpad

- integratie van collectieve functies in het project

- een vorm van collectief wonen

- verkaveling van 20 bij 25 meter voor individueel wonen

- grond gebonden woningen

Hierbij ontstaan drie scenario’s: (behorende bij de drie 

schema’s)

- behoud van bestaande bebouwing in combinatie met 

nieuwe verkaveling; bijvoorbeeld het behoud van de 

kerk. Hier is het van belang dat de bestaande bebouwing 

geïntegreerd wordt in de nieuwe structuur en samen een 

nieuw geheel vormt. Publieke ruimte behorende bij de 

bestaande bebouwing moet een relatie aangaan met de 

nieuwe bebouwing en publieke ruimte. 

- compleet nieuwe bebouwing, collectief wonen; integratie 

van een niet-wonen functie

- uitzonderingssituaties in de verkaveling: locaties die 

meespelen in de sequentie van de straat en daarbij een 

vorm van hoogbouw kunnen worden.

Het langzaam helen van deze wond in de gelaagde 

structuur met een kleinschalige verkaveling levert een 

horizontale menging op in het gebied. Er moet gestreefd 

worden naar een optimale toegankelijkheid van de 

intensieve laagbouw
een kader voor ontwikkelingsmogelijkheden
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behoud van bestaande bebouwing in combinatie met nieuwe verkaveling; bijvoorbeeld 

het behoud van de kerk.kleinschalige herverkaveling

compleet nieuwe bebouwing, collectief wonen; integratie van een niet-wonen functie

uitzonderingssituaties in de verkaveling: locaties die meespelen in de sequentie van de 

straat en daarbij een vorm van hoogbouw kunnen worden.
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openbare ruimte. Zowel privaat grondgebruik, als semi-

publiek en volledig publiek moet terug komen in de 

ontwikkeling van het gebied.

De integratie van bestaande bebouwing in de nieuwe 

structuur draagt bij aan deze menging. Telkens 

opnieuw moet overwogen worden welke voorzieningen 

behouden worden en geïntegreerd in het nieuwe milieu 

en welke voorzieningen herverdeeld moeten worden. 

De korrelgrootte van de voorziening speelt daarbij een 

belangrijke rol. Het nadenken over nieuwe wijkfuncties 

die geïntegreerd kunnen worden in een projectlocatie 

kunnen leiden tot een breder gebruik van de openbare 

ruimte. Vooral bij gedeeld gebruik van de openbare ruimte. 

Bijvoorbeeld bij de bouw van een basisschool met de 

ingang en speelplaats aan een binnenhof, wat tegelijk als 

tuin van omliggende woningen zou kunnen dienen.

De locatie van dit kleinschalige milieu doet ook mee in 

de sequentie van ruimten aan de straat zoals hiervoor 

besproken. De hoogte accenten die de lengte van de 

straat opdelen in kleinere gebieden zullen in hoogte 

uitsteken boven de laagbouw grens en meedoen in de 

structuur op hoger niveau. De programmatische vrijheid 

van invulling blijft hierbij overeind.

Een module in de laagbouw

Een module in het laagbouwmilieu heeft een oppervlakte 

van ongeveer 5.000-7.000 m2 en bestaat volledig uit 

voetgangersgebied. Er wordt gestreefd naar een maximale 

verdichting waarbij de woningen een grond gebonden 

ontsluiting moeten hebben. Met een bouwmassa van 10 

bij 5 meter per woning kunnen verschillende structuren 

gemaakt worden die zowel straten als plein en hofjes 

creëren. Private buitenruimte kan zowel opgelost worden 

in de vorm van daktuinen, als private tuinen tussen 

blokken of in de hoven. 

De ontwikkeling zal een proces zijn waarbij de 

kleinschaligheid, porositeit in gebruik en aanwezigheid van 

diverse collectieve voorzieningen, al dan niet in bouwvorm, 

bewaakt moeten worden.

5 m

10
 m

mogelijke ontwikkeling van een module met kleinschalige wooneenheden en de integratie van niet-woon functies

maquettefoto, laagbouw milieu
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perspectief woonmilieu aan de straat



straatperspectief Wilhemsruher Damm
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Het nieuwe woongebouw aan de Wilhemsruher Damm 

voegt zich in de aanwezige hoogbouw structuur door aan 

beide zijden, in hoogte en rooilijn, aan te sluiten om de al 

aanwezige bebouwing. De knik die het gebouw hierdoor 

maakt verdeeld de openbare ruimte op maaiveld in 

een voor en achter gebied. Ter plaatse van deze locatie 

zijn afgelopen jaren enkele laagbouw toevoegingen 

binnen het hoogbouw lint ontstaan, ten gevolge van de 

ongeschiktheid van de bestaande woongebouwen om 

voorzieningen in zich op te nemen. Deze voorzieningen, 

waaronder het gemeenschapshuis ‘Apostel Petrus’ en 

een kinderdagverblijf,   alsmede een klein woongebouw 

zijn waarneembaar als losse invulling en geen duidelijk 

onderdeel van de structuur en worden gesloopt. De plint 

van het nieuwe gebouw zal de mogelijkheid bieden om 

deze of andere functies al dan niet in dezelfde vorm terug 

te brengen.

De volumetrische opbouw bestaat uit een geknikte schijf, 

waarvan het middenstuk zelfstandig kan functioneren, en 

een plint die aan de noordzijde deels dieper is dan de schijf. 

Dit volume kan zowel als onderdeel van de plint ervaren 

worden, door de voortzetting van het gevelprincipe, maar 

tegelijkertijd ook als ondergeschoven volume, door de 

verspringing in de rooilijn en de loskoppeling van de schijf.

Programmatisch is het woongebouw ook verdeeld in een 

plint en een schijf. Onder het gebouw bevindt zich een 

parkeergarage van twee lagen die het parkeren voor de 

bewoners van de schijf organiseert en tevens ruimte biedt 

voor bezoekers van de supermarkt. Ook is hier ruimte voor 

extra bergingen voor de bewoners en de huurders van de 

ruimtes in de plint. 

De invulling van de plint moet een duidelijke relatie 

aangaan met het publiek domein, zowel aan de noordzijde 

(de straat) als de zuidzijde (het achterplein). Deze 

invulling bestaat uit collectieve voorzieningen, waarvan 

een supermarkt onder de oostvleugel een belangrijk 

onderdeel is. De supermarkt heeft twee ingangen; één 

aan de onderdoorgang onder het middenstuk en één aan 

de oostzijde. De straatzijde van de plint kan zowel volledig 

door de supermarkt gebruikt worden of ruimte bieden 

aan een slagerij, bakker of groentewinkel, die dan zowel 

vanuit de straat als de supermarkt te bereiken zijn. Het 

volume van de supermarkt steekt aan de achterzijde onder 

de schijf door maar is op enkele plekken los gekoppeld 

ten behoeve van verbindingen met de parkeergarage. 

De ingang van de parkeergarage bevindt zich tussen de 

plint en de schijf, zodat de toegangsweg zo min mogelijk 

ruimte in beslag neemt van de openbare ruimte tussen 

het nieuwe complex en het naastgelegen woongebouw. 

Tevens is er een vide naar de parkeerverdieping naast 

een ingang van het woongebouw en bevindt zich in de 

supermarkt een uitgang naar de parkeergarage. De 

achterzijde grenst aan een functionele zone waarvan de 

supermarkt gebruik kan maken voor laden en lossen en 

extra parkeervoorzieningen. 

collectiviteit in hoogbouw
woning, woonmodule, woongebouw



68

De andere collectieve voorzieningen in de plint bevinden 

zich in de westvleugel en passen binnen het volume 

van de schijf. Deze ruimten zijn kleiner en geschikt voor 

bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, verenigingsruimten, 

een buurthuis, een sportschool etc. Zij hebben hun 

hoofdingang aan de noordzijde, de kant van de straat, 

maar kunnen gebruik maken van de openbare ruimte aan 

de zuidzijde, die ook voor gebruik van bewoners dient. 

Het middenstuk van de schijf bestaat uit een koppelstuk, 

met een eigen ontsluiting en een flexibele indeling, 

zodat deze zowel geschikt is voor kantoren als voor 

woningen. Ook deze is opgebouwd uit een module van 

vier verdiepingen, waarvan de onderste verdieping een 

gesloten volume is en de twee daarboven een buitenpatio 

hebben. De kantoren en woningen worden vanuit deze 

patio met een galerij ontsloten en volgen daarmee het 

zelfde principe van collectief gebruik als de woningen in 

de schijf. 

Voor de gevelopbouw is een raster als uitgangspunt 

gekozen waarbinnen de verschillende modules en 

daarbij dus typologieën zich verschuilen. De analyse van 

enkele woongebouwen in de Großsiedlungen in Berlijn 

duidde vooral op de repetitie in de gevel. Het thema van 

plasticiteit, die op sommige plekken zeer sterk aanwezig 

is, wordt vaak alleen veroorzaakt door de schakeling 

van de plattegronden en de aanwezigheid van portiek 

ontsluitingen in de gevel. De plasticiteit, de ruimtelijkheid 

van de gevel, is een interessant thema om de gevel 
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volumetrische opbouw hoogbouw
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gevelaanzicht noord facade

schaal 1 : 650
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leesbaar te maken. De invulling van het raster zal voor 

deze plasticiteit zorgen, door middel van een passende 

thematiek voor de noord en zuid gevel in relatie tot 

oriëntatie.

De klassieke opbouw van plint-middenstuk-aftopping is 

terug te zien in de maat van het raster dat zowel bij de plint 

en de dakverdieping verhoogd wordt van 3 naar 4,5 meter.

De noordzijde bevindt zich aan de straat en zal in deze 

richting vooral ervaren worden vanuit de dwarsrichting. 

Deze dwarsrichting wordt gedomineerd door het ritme van 

het raster. 

De geveldiepte zal beperkt blijven tot een minimale neggen 

van 300, maar een plasticiteit zal bereikt worden door de 

toepassing van taatsramen. Deze taatsramen, die onder en 

een willekeurig patroon, rondom een verticale of horizontale 

as kunnen verdraaien, laten het gevelbeeld veranderen 

naar de behoeften aan ventilatie groter of kleiner wordt. De 

weerspiegeling van het glas zal deze plasticiteit versterken. 

Ter plaatse van verticale ontsluiting en horizontale galerijen 

zullen de ramen hetzelfde zijn en daarmee een hint naar 

de organisatie van het woongebouw geven. Hoewel de 

repetitie in de gevel groot is zijn de typologieën niet direct 

af te lezen aan deze gevel.
gevelaanzicht noord facade

schaal 1 : 200
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gevelaanzicht zuid facade

schaal 1 : 650
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De zuidgevel is gevormd uit verschillende typen 

buitenruimte die zowel gekoppeld zijn aan de collectieve 

ruimtes als aan de privé vertrekken. Aan de zuidzijde 

bevinden zich de buitenruimten. Deze buitenruimten 

verschillen van grote patio’s die voor collectief gebruik 

zijn, tot private tuinkamers, patio’s en diepe neggen. Het 

raster wordt aan deze zijde verfijnd door de toepassing van 

zonwering in de vorm van betonnen spanten. De collectieve 

patio’s delen de gevel op in een leesbare maat doordat ze 

te tellen en aan te wijzen zijn. De gelaagdheid en diepte 

van de gevel creëren een plastische gevel die een totaal 

ander karakter heeft dan de straatgevel en gedomineerd 

wordt door verschillende vormen van buitenruimtes.

gevelaanzicht zuid facade

schaal 1 : 200
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begane grond

schaal 1 : 650
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verdieping 2

schaal 1 : 650
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verdieping 4, 7, 10, 13, 16

schaal 1 : 650
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verdieping 3, 5, 9, 12, 15

schaal 1 : 650
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verdieping 2, 5, 8, 11, 14

schaal 1 : 650
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De schijf op deze plint bestaat uit 20 modules van 18 

appartementen, die telkens worden ontsloten door twee 

kernen. 

Het hoofdidee van het woongebouw ligt in de stapsgewijze 

verandering van collectieve ruimten naar private ruimten, 

van het deel naar een cluster naar het geheel. Binnen deze 

structuur kan een diversiteit aan woningtypes ontwikkeld 

worden. 

Een module is gebaseerd op drie verschillende collectieve 

ruimten, die verbonden zijn aan de ontsluiting; de patio, 

de galerij en de corridor. De patio is een collectieve 

buitenruimte waar de lift en het trappenhuis op uitkomen 

en een plein binnen het gebouw vormt. 

Per module zijn er drie patio’s die in hoogte over twee 

verdiepingen lopen en verbonden zijn met elkaar via een 

corridor. De woningen worden ontsloten via deze patio’s en 

corridor en bestaan uit twee verdiepingen zodat ze zowel 

noord als zuid georiënteerd zijn. Op de onderste verdieping 

van de module worden de woningen via een galerij aan 

de noordzijde ontsloten. De woontypes verschillen van 

4 kamer appartementen tot studio’s en hebben bijna 

allemaal een buitenruimte, die varieert in grote. Van de 

appartementen die aan de patio grenzen is de keuken 

gericht op de patio en op de hogere verdieping zijn de 

slaapkamers georiënteerd naar de patio. Het collectief 

wonen komt in deze relatie tussen private ruimtes en 

collectieve ruimtes terug.
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plattegrond module woonschijf

bovenste verdieping

schaal 1 : 200
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plattegrond module woonschijf

middelste verdieping

schaal 1 : 200
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plattegrond module woonschijf

onderste verdieping

schaal 1 : 200
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plattegrond woon-module  koppelgebouw

onderste verdieping

schaal 1 : 500

middelste verdieping bovenste verdieping
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onderste verdieping middelste verdieping

plattegrond kantoor-module  koppelgebouw

bovenste verdieping

schaal 1 : 500
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woningtype 1 woningtype 2
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woningtype 3 organisatie van de typologien in de module, gekoppeld aan diverse collectieve ruimten

woningtype 1, 2, 3

woningtype 4, 5, 6, 7

woningtype 8, 9, 10
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woningtype 4 woningtype 5
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woningtype 6 woningtype 7
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woningtype 8 woningtype 9
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gevelprincipe zuidgevel

schaal 1 : 50
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gevelprincipe noordgevel

schaal 1 : 50
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Door dit afstuderen ben ik nog meer gefascineerd geraakt 

door de stad en het stedelijk leven. De keuze om de 

richtingen architectuur en stedenbouw in mijn master te 

combineren heeft hiermee te maken en de gedrevenheid 

om hier verder mee te gaan is sterk aanwezig. De stad 

en het stedelijke weefsel zijn continu aan verandering 

onderhevig en worden beïnvloed door menselijke 

activiteiten. Hierdoor ontstaan nieuwe ideeën, initiatieven 

en impulsen om bestaande structuren verder te bouwen, 

aan te passen of te verbeteren. Zeer zeker is het in ons 

vakgebied van waarde om steden, plekken en referenties 

waarover je spreekt, schrijft en discussieert met eigen 

ogen te waarnemen, te ervaren en daarna pas te delen. De 

periode in Berlijn heeft mij dit doen beseffen. 

Het ontwerpend onderzoek dat nu voor u ligt heeft 

vanuit de stadsvorm naar het thema wonen in de stad 

gekeken en daarbij een mogelijke doorontwikkeling van 

de grootschalige woonwijk geschetst. Deze ontwikkeling 

zal zich richten op de verankering van de wijken in hun 

omgeving, waarbij verbindingen een belangrijke rol 

spelen. De ingrepen laten zien hoe er verder gebouwd kan 

worden binnen de aanwezige typologieën van het grote 

woongebouw en een kleinschalig laagbouw milieu. 

De visie en de ontwerpen vormen een reflectie op de 

ontwikkeling van deze kerngebieden in het weefsel van 

de stad, die na jaren van kritiek en stilzwijgen toe zijn 

aan erkenning en inbedding in de stedelijke structuur. 

Het afstudeerwerk gaat over vele schaallagen in de stad 

die naar mijn mening de directe relatie vormt tussen het 

realiseren van een project en een reflectie op de stadsvorm 

waaraan we bouwen.  

De keuzes die gemaakt zijn tijdens het proces zijn vaak 

ontstaan vanuit een vooronderzoek en gebaseerd op een 

doorlopend thema en zullen daarom niet voldoen aan de 

realiteit van de economische crisis waarin we nu leven. 

Juist in deze tijd, na twintig jaar projectontwikkeling, is 

het van belang stil te staan bij de vraag welke stad we 

nu eigenlijk aan het bouwen zijn. Daarmee leggen we 

een thema op tafel dat in eerste instantie niet gaat om de 

haalbaarheid van projecten, maar die veel dichter ligt bij 

onszelf, wij wonen namelijk in die stad. 

Loes Martens

Reflectie



121

Bronvermelding

bronvermelding

D. Boquet (2011)Aufbruchsignale ‘Grand Paris in Berlin’. Arch+, Zeitschrift für Architektur und Städtebau, 2011 (201/202). p 18 - 19

Christiaanse, K. (2011). Berlin - ein doppelter Archipel, ein stadtkonzept ‘revisited’. Arch+, Zeitschrift für Architektur und Städtebau, 2011 (201/202). p 56 - 61.

Elkins, T en Hofmeister, B. (1988). The spatial structure of a divided city, Berlin. Londen en New York: Methuen.

K.J. Thiele. (1986) über Hans Scharoun, Berlin

Pfankuch, P. (1974) tentoonstelling over Hans Scharoun 1893-1972

Ullmann, G. (1992) Der Grüne Slum: Märkisches Viertel. Werken, Bauen + Wohnen. Jaargang 46, Nr 4, p32-39

Ungers, O.M. (1978). Cities within the city. Lotus, 19

Viganò, P. (2009). I territori dell’urbanistica, il progetto come produttore di conoscenza. Roma: Digitaledigitale.

http://www.gross-siedlungen.de/ 2012, opgevraagd op 21 april 2012

afbeelding verantwoording

pagina 3  foto van Leo Ludwig, http://betonbabe.tumblr.com/post/7529345070/ludwig-leo-

  residential-block-at-wilhelmsruher-damm, opgevraagd op 21 april 2012

pagina 4  screenshot uit sido- mein block (hd official video) van 22 augustus 2012, opgevraagd op: 21 april 2012

pagina 5  http://www.produktive-medienarbeit.de  opgevraagd 21 april 2012, 

  bron: Landesbildstelle Berlin, http://www.berliner-mieterverein.de/magazin/online/mm0701/070120gr.html, opgevraagd op 21 april 2012

pagina 6  maquette foto eigen werk

pagina 7  http://www.flickriver.com/groups/maerkisches_viertel/pool/interesting/ 

pagina 11  http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/403067, opgevraagd op 21 april 2012

pagina 16  screenshot uit sido- mein block (hd official video) van 22 augustus 2012, opgevraagd op: 21 april 2012

pagina 26  scan uit: Feireiss, K.(2004) Das Märkisches Viertel - Idee Wirklichkeit Vision. Berlin: Aedes

pagina 27  foto’s aus der Luft (2010): http://www.fotos-aus-der-luft.de/Berlin/Reinickendorf_Maerkisches_Viertel_03.html, opgevraagd op 21 april 2012

pagina 29  foto’s aus der Luft (2010): http://www.fotos-aus-der-luft.de/Berlin/Reinickendorf_Maerkisches_Viertel_02.html, opgevraagd op 21 april 2012

pagina 38  screenshot uit sido- mein block (hd official video) van 22 augustus 2012, opgevraagd op: 21 april 2012

pagina 45-48 digitale farbige Orthophotos 2011 (DOP10-C) en 2012 (DOP20RGB)

pagina 58  screenshot uit sido- mein block (hd official video) van 22 augustus 2012, opgevraagd op: 21 april 2012

pagina 123  screenshot uit sido- mein block (hd official video) van 22 augustus 2012, opgevraagd op: 21 april 2012

pagina 124  http://www.flickriver.com/photos/epha/3457245444, 2007-2012, opgevraagd op 23 april 2012

pagina 126  http://betonbabe.tumblr.com/post/7420773258/rene-gages-volker-theissen-werner-weber, opgevraagd op: 21 april 20120

  http://www.gesobau.de/unternehmen/portraet/gesobau-geschichte/neuanfang-nach-1945/, opgevraagd op: 21 april 20120



12
2

gevelconcept zuidgevel : collectieve en private buitenruimten
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... Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau, 

darauf geschissen, ich werd auch alt und grau im MV! ...

tekst en foto uit de videoclip van ‘Mein Block’ van rapper Sido
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kaart woonbebouwing Berlijn

Märkisches Viertel, Treuenbrietzener Straße  1971
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maquettefoto projecten aan de straat
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woongebouw aan de WIlhemsruher Damm, 1966

woongebouw aan de WIlhemsruher Damm
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maquettefoto projecten aan de straat
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