
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Bridgehead
KAR [Kongreshalle am Rhein] Cologne

Buteijn, Y.G.A.

Award date:
2012

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/ea77534e-486b-484d-910e-bf839981ca5a


 BRIDGEHEAD  
KAR [Kongresshalle am Rhein] Cologne

Yuri Buteijn



Graduation project
‘Bridgehead - KAR [Kongresshalle am Rhein] Cologne’ 

Written by
ing. Y.G.A. (Yuri) Buteijn - Student Architecture, TU/e SN 0662333

Graduation studio 
‘Metropolitan Ensemble Cologne’

2011-2012 
Eindhoven University of Technology 
Faculty of Architecture

Supervisors
dr. ir. A.H.J. (Jos) Bosman - Architectural Design & Engineering, TU/e
ir. M.H.P.M. (Maarten) Willems - Architectural Design & Engineering, TU/e
ir. R.P.G. (Ralph) Brodruck - Architectural Design & Engineering, TU/e

Special thanks to
ir. R. (Rijk) Blok - Structural Design & Construction Technology, TU/e
ing. J.P.F.A. (Hans) Snijders - Urban Management & Design Systems, TU/e
ir. M.W. (Marcel) Musch - Architectural Design & Engineering, TU/e
W.H. (Wil) van der Laan - Artist and Culture & Arts teacher

 BRIDGEHEAD  
KAR [Kongresshalle am Rhein] Cologne



boven  

overzicht Keulen door 

Google Maps

top

overview Cologne by 

Google Maps 

beneden

overzicht Heumarkt 

gebied door Google 

Maps

bottom

overview Heumarkt area 

by Google Maps

Cologne is a city with a rich history 
dating back all the way to the 
Roman time. Old and new go hand 
in hand in terms of architecture. The 
city offers room for both remarkable 
old structures such as the Dom, as 
well as new impulses by the hand 
of contemporary architects such as 
Renzo Piano at the Hahnenstrasse.

In close proximity of both the 
Dom and the Piano building is the 
Heumarkt located at the bridge 
landing of the Deutzer Brücke, 
a bridge that processes over 
300.000 cars a day. The boundary 
of the Heumarkt has been marked 
by two exceptions in the cityscape 
of Cologne. One is the presence of 
the Martim Hotel that stands out in 
size and second is the equally sized 
gap next to the hotel at the bridge 
landing of the Deutzer Brücke. This 
gap has been made between 1913 
and 1915 by sacrificing an entire 
historical urban block to make 
room for the bridge landing of the 
Deutzer Hängebrücke.

In order to fill the gap in the 
boundary of the Heumarkt many 
plans have been made from the 
1920’s till now by architects like 
Fritz Schumacher and Georg 
Falck, Wilhelm Riphahn, Gottfried 
Böhm and Stefan Schmitz, LPS+F 
and a masterplan by Albert Speer. 
Today only the Maritim Hotel by 
Gottfried Böhm and Stefan Schmitz 
has been realised. This design 
of KAR gives a contemporary 
implementation for the missing 

Samenvatting  summary

Keulen is een stad met een rijke 
historie die terug gaat tot aan 
de Romeinse tijd. Oud en nieuw 
gaan hand in hand op het gebied 
van architectuur. De stad bied 
ruimte voor zowel opmerkelijke 
oude bouwwerken zoals de 
Dom, maar ook nieuwe impulsen 
van hedendaagse architecten 
zoals Renzo Piano aan de 
Hahnenstrasse. 

Vlakbij zowel de Dom als het Piano 
gebouw ligt de Heumarkt aan 
de bruglanding van de Deutzer 
Brücke, een brug die dagelijks 
meer dan 300.000 auto’s verwerkt. 
De begrenzing van de Heumarkt 
wordt gemarkeerd door twee 
uitzonderingen in de stadsstructuur 
van Keulen. Het Maritim Hotel 
is één van deze uitzonderingen 
die eruit springt door zijn schaal 
en de tweede uitzondering is de 
aanwezigheid van het bijna even 
grote gat naast het hotel aan 
de bruglanding van de Deutzer 
Brücke. Dit gat is ontstaan tussen 
1913 en 1915 waarbij een volledig 
historisch bouwblok opgeofferd is 
geworden. 

Om het gat in de wand van 
de Heumarkt te vullen zijn 
verschillende plannen gemaakt 
van de jaren 20 tot nu door 
architecten als Fritz Schumacher 
en Georg Falck, Wilhelm Riphahn, 
Gottfried Böhm en Stefan Schmitz, 
LPS+F en een masterplan door 
Albert Speer. Vandaag de dag is 
alleen het door Gottfried Böhm 
en Stefan Schmitz ontworpen 
Maritim Hotel daadwerkelijk 
gerealiseerd. Dit ontwerp van KAR 





boven

digitale impressie KAR 

in stadsplattegrond

top

digital impression 

KAR in city plan

beneden

digitale impressie 

verhoogde straat vanaf 

de Heumarkt 

richting de Rijn

bottom

digital impression

elevated street from 

the Heumarkt 

towards the Rhine

piece in the cityscape of Cologne. 
The research in the transformation 
of the bridgehead for the last 
decade, and the problems noticed 
today, are the starting points of the 
new design.

The expressive shape has been 
made through a process of 
planing, and every side has its own 
purpose within the context of the 
location. It is build upon the traffic 
flows and therefor becomes part of 
it, guiding the traffic in dialog with 
the Maritim Hotel going in and out 
of the city over the Deutzer Brücke. 
It strengthens the connection for 
pedestrians between the Heumarkt 
and the Rhine by reintroducing the 
street ambiance between the new 
design and the existing buildings. 
It also strengthens the connection 
between the Heumarkt and the 
Deutzer Brücke by making an 
elevated street. By this the building 
becomes an extension of the 
Heumarkt. 

This building is not only unique in 
shape but also in the program it 
introduces on this location. Not 
often can a large congress hall, 
with over 2500 seats, be found in 
an old city centre. The building 
contains more than just a congress 
function. Art also finds its place 
within this building. This makes 
the congress and art go hand in 
hand. The large open spaces can 

geeft een eigentijdse invulling 
voor het missende puzzelstuk in 
de stadsstructuur van Keulen. Het 
onderzoek naar de transformatie 
van het brughoofd gedurende de 
afgelopen 100 jaar en de vandaag 
de dag gesignaleerde problemen 
verzorgden de uitgangspunten 
voor het nieuwe ontwerp.

Via een proces van schaven is een 
vorm ontstaan die expressief is en 
waarbij elke zijde zijn doel binnen 
de context van de locatie heeft. Het 
is bovenop de verkeersstromen 
gebouwd en wordt daardoor 
onderdeel van de locatie, waarbij 
het met zijn vormgeving, in dialoog 
met het naastgelegen Maritim 
Hotel, de verkeersstromen over 
de Deutzer Brücke de stad in 
en uit begeleid. Het versterkt de 
verbinding voor voetgangers 
tussen de Heumarkt en de Rijn 
door het terugbrengen van het 
straatgevoel tussen de nieuwbouw 
en de bestaande bebouwing. 
Ook verstrekt het de verbinding 
tussen de Heumarkt en de Deutzer 
Brücke door het maken van een 
verhoogde straat, waardoor het 
gebouw een verlengde van de 
Heumarkt wordt. 

Dit gebouw is niet alleen uniek 
door zijn vorm maar ook door de 
functie die het introduceert op deze 
locatie. Niet vaak kan een grote 
congreszaal, met meer dan 2500 
zitplaatsen, gevonden worden 
binnen een oud stadscentrum. 
Het nieuwe gebouw bevat echter 
meer dan een congresfunctie 
alleen. Ook kunst vindt zijn plaats 
in dit gebouw waarbij de kunst 
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be used as exhibition spaces in 
between the congress days, and 
even during a congress art can be 
used to decorate and give colour to 
the building. Visitors for congress 
from outside Cologne have a way 
of experiencing the art and culture 
side of the city through this merging 
of functions. The way the art is 
presented reflects the dynamic 
nature of the environment. This 
means that the collection changes 
often during the year, in contrast 
to the many museums of Cologne 
with permanent collections. These 
main functions are complemented 
with conference rooms and a large 
restaurant at the side of the Rhine.

The used materials, concrete and 
stainless steel, have a professional 
and business-like look that 
matches the internal functions, but 
they also reflect the rough side of 
Cologne. The new building marks 
the entrance to the city of Cologne 
at the Deutzer Brücke with its iconic 
appearance while maintaining 
respect for its context.

en het congres hand in hand 
gaan. De grote open ruimtes 
kunnen tussen congressen door 
ingericht worden met kunst en 
ook tijdens congressen zal kunst 
de aankleding en de kleur van 
het gebouw bepalen. Hierdoor 
komen congresbezoekers van 
buiten Keulen in aanraking met de 
kunst en cultuur kant van de stad. 
Deze kunstfunctie is net zoals zijn 
omgeving en het gebouw van 
dynamisch karakter, waarbij de 
collecties wisselend zijn. Dit in 
tegenstelling tot de vele musea 
met vaste collecties die Keulen 
rijk is. Deze hoofdfuncties worden 
aangevuld met conferentie ruimtes 
en een groot restaurant aan de 
zijde van de Rijn.

De gebruikte materialen, beton 
en roestvrij staal, hebben een 
professioneel en zakelijk uiterlijk 
wat aansluit op de interne 
functies, maar ze weerspiegelen 
ook de rauwere kant van Keulen. 
Het gebouw markeert met zijn 
iconische uitstraling en respect 
voor de omgeving op deze wijze 
de entree van de stad via de 
Deutzer Brücke.
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Metropolitain Ensemble 

- Analysis of Cologne,

Eindhoven TU/e, 2012

2

Metropolitain Ensemble 

- First Impressions,

Eindhoven TU/e, 2011

Inleiding

“[...] Germany’s oldest city and its 
innumerable cultural and historical 
treasures, world-famous museums 
and active art scene.”

http://www.koeln.de/cologne_tourist_information , 

09.12.2011.

Metropolitan Ensemble
Keulen, Duitsland. Dit is de stad 
waar het afstudeer atelier van 
start is gegaan op een steenworp 
afstand van de Dom. We 
bevinden ons aan de Heumarkt 
waar het Maritim hotel een grote 
stempel op het gebied drukt. Een 
gebouw dat in omvang een heel 
stedelijk blok beslaat. In de klein 
stedelijke structuur van de Altstadt 
een opvallende verschijning, 
geïsoleerd door verkeer.

Het hotel bevat van zichzelf 
genoeg elementen die mogelijk 
als probleem gekenmerkt 
kunnen worden en waarvoor 
een architectonische ingreep de 
sleutel kan zijn tot het oplossen 
van de betreffende problemen. 
Door zijn omvang heeft het hotel 
echter ook een grote invloed op 
zijn omgeving. Om het hotel te 
begrijpen was het dan ook nodig 
om de directe omgeving dieper te 
doorgronden. 

Al snel verschoof de focus van het 
Maritim hotel naar het totale gebied 
rondom de Heumarkt waaraan 
deze gelegen is. Op deze manier 
werd ruimte gegeven om vooral 
de eigen interesse te kunnen 
ontplooien binnen het gegeven 
kader van de locatie. Van dit 

gebied is vervolgens gedurende 
de aanloopperiode naar het 
individuele afstudeertraject, op 
basis van die eigen interesse, 
op meerdere niveaus onderzoek 
gedaan. De resultaten van dit 
onderzoek zijn gebundeld in het 
boek ‘Metropolitan Ensemble - 
Analysis of Cologne’. 1 

Project locatie
Op persoonlijk vlak heeft Keulen 
een overweldigende indruk op 
mij achter gelaten. Na vele jaren 
keerde ik in 2011 terug naar de 
stad waarvan ik alleen nog maar 
flarden van herinneringen had. Na 
dit bezoek zal ik Keulen nooit meer 
vergeten. Mijn eerste impressie 
van Keulen was dat het “een stad 
met een diepe historie is, die het zo 
goed mogelijk in stand wil houden, 
maar ook ruimte voor vernieuwing 
laat om aan de hedendaagse 
sociale eisen te voldoen.” 2 Het is 
een stad die enorm veel te bieden 
heeft op gebied van architectuur 
en de bebouwde omgeving. 

Terugkijkend op de indrukken die 
de stad op mij achter heeft gelaten, 
was er één locatie waaraan ik 
steeds terug dacht. Die locatie 
was een leeg kavel aan de kop 
van de Deutzer Brücke, ingeklemd 
tussen de Rijn en de Heumarkt. 
Voor mij was het toen al duidelijk 
dat het een locatie betrof met veel 
potentie. Het was dan ook een 
logische stap om een historisch 
onderzoek te doen naar de locatie 
over een periode van 1900 tot nu, 
waarbij de transformatie van het 
brughoofd centraal staat. Aan dit 
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onderzoek heeft medestudent Rik 
van den Elzen meegewerkt.

Onderzoeksvraag
Centraal in het onderzoek 
naar de transformatie van het 
brughoofd stond het thema 
pulseren en ontvangen. Hierbij 
is gekeken naar de verschillende 
manieren waarop de ingediende 
plannen voor bebouwing aan het 
brughoofd, over de afgelopen 
100 jaar, zijn omgegaan met de 
verkeersstromen in het gebied. 
Dit vooronderzoek in combinatie 
met een zelf geformuleerde 
probleemstelling heeft geleid tot 
de onderzoeksvraag 

‘Op welke manier is een nieuw 
gebouw aan het brughoofd van 
de Deutzer Brücke in staat om 
een overgang te vormen die de 
stromen tussen de Heumarkt en 
Rijn begeleid?’ 

Het antwoord op deze vraag, in 
de vorm van een architectonische 
uitwerking, kan een verbetering 
van de huidige situatie tot gevolg 
hebben waarbij het ontwerp 
niet alleen nieuwe functies op 
stadsniveau aan het centrum van 
Keulen toevoegt, maar ook op 
straatniveau de kwaliteit van de 
openbare ruimte kan bevorderen. 
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1  Transformatie van het brughoofd
 1903-1904 Markthalle
 1913-1915 Deutzer Hängebrücke
 Brughoofd
 1924, 1925 Fritz Schumacher en Georg Falck
 1925, 1926 Wilhelm Riphahn
 1947, 1948 Deutzer Brücke
 1947 Wilhelm Riphahn en Rudolf Schwarz
 1980, 1988 Maritim Hotel
 1998 Duftmuseum
 2008 Masterplan voor Keulen



p23  

1904

Markthalle,

Otto Müller-Jena

1903

plattegrond Markthalle

plan Markthalle

3

‘Metropolitan Ensemble 

- Analysis of Cologne’,

‘6 Bridgehead’,

Yuri Buteijn & 
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Eindhoven TU/e, 2012

1 Transformatie van het brughoofd

De locatie aan de Heumarkt laat 
zich het beste omschrijven als een 
‘layer cake’. Een opeenstapeling 
van verschillende lagen. Er is 
een oerlaag die terug gaat tot de 
middeleeuwen waarbij de Rijnoever 
maagdelijk puur was. Door de 
eeuwen heen zijn de grondlagen 
veranderd door invloeden van de 
mens. De bebouwde omgeving 
bleef niet beperkt tot het maaiveld, 
maar ook in de diepte heeft de mens 
zijn sporen achtergelaten. Op dit 
moment bestaat de locatie uit vele 
lagen die door de geschiedenis 
heen ontstaan zijn. 

Om een beter inzicht in de locatie 
te krijgen zoals deze er vandaag de 
dag bij ligt, is een vooronderzoek 
gedaan naar de transformatie van het 
brughoofd 3. Zoals al eerder vermeld 
kent Keulen een rijke geschiedenis 
en gaat de historie van de stad terug 
tot aan de middeleeuwen. Om het 
vooronderzoek in te kaderen is ervoor 
gekozen om alleen de transformatie 
gedurende de afgelopen 100 jaar te 
onderzoeken. 

1903-1904 Markthalle
De eerste kaarten van Keulen laten 
de Heumarkt zien als een plein, 
volledig omkaderd door bebouwing. 
Het werd destijds intensief als 
marktplein gebruikt en lag centraal 
in de stadsstructuur. De Heumarkt 
bleek door zijn centrale ligging 
binnen de stad, op iets meer dan 100 
meter afstand van de Rijn, uitermate 
geschikt om een markthal te 
vestigen. De eerste ‘Markthalle’ werd 
door Otto Müller-Jena ontworpen en 
tussen 1903 en 1904 gerealiseerd. 
Op dat moment was er een 
verbinding tussen Keulen en Deutz 
via een pontbrug. Bevoorrading 
van de Markthalle vond grotendeels 
plaats via het water en verspreidde 
zich via dat centrale punt door 
heel Keulen. Jarenlang was de 
Markthalle het distributiecentrum 
voor voedingsmiddelen voor Keulen. 
Dit veranderde echter vrij snel vanaf 
1913. 
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1913-1915 Deutzer Hängebrücke
Tussen 1913 en 1915 heeft de 
gemeente van Keulen een radicale 
beslissing genomen. Een beslissing 
die het aanzicht van de Heumarkt 
voor goed heeft veranderd, wat 
resulteerde in de Heumarkt zoals 
we die vandaag de dag, anno 2012, 
kennen. Dit heeft onder andere te 
maken met de maatschappelijke 
veranderingen en de technologische 
vooruitgang van de mens. Een van 
de belangrijkste aspecten in de 
transformatie van het brughoofd in 
Keulen, en daarmee de aantasting 
van de Heumarkt, is de auto 
geweest. De automobiel, onderdeel 
van de industriële revolutie, bestond 
al in de 18de eeuw, het was echter 
pas eind 19de eeuw dat deze 
ook daadwerkelijk voor het volk 
beschikbaar werd. Een toename 
van autoverkeer zorgde er dan ook 
voor dat de gemeente van Keulen 
ging kijken naar alternatieven voor 
de tot dan toe goed functionerende 
pontbrug. 

Zoals eerder vermeld had de 
beslissing voor de aanleg van 
een nieuwe brug verstrekkende 
gevolgen voor de toekomst van de 
Heumarkt. De aanleg van de Deutzer 
Hängebrücke, die werd geprezen 
om zijn harmonische en elegante 
vormgeving, had namelijk tot gevolg 
dat er een aanlanding moest komen 
aan beide Rijnoevers. De ruimte aan 
de zijde van Keulen was zeer beperkt 
en dit had tot gevolg dat een volledig 
historisch bouwblok opgeofferd 
werd om plaats te maken voor de 
aanlanding van de nieuwe brug. 
Het litteken dat vandaag de dag 
nog altijd zichtbaar is, is een direct 

gevolg van die beslissing. 

Brughoofd
Het is echter niet zo dat de 
gemeente het ontstane gat aan zijn 
lot over liet. Begin jaren 20 werd 
door de gemeente van Keulen een 
ontwerpwedstrijd uitgeschreven 
voor een nieuwe invulling aan 
het brughoofd van de Deutzer 
Hängebrücke. Vele architecten 
hebben ontwerpen ingezonden 
waarvan het eerste ontwerp in 1924 
door Fritz Schumacher en Georg 
Falck ingediend werd. 

‘Brughoofd’ is van origine een 
militaire term die een strategische, 
maar in oorlogstijd vaak tijdelijke, 
positie aanduid. De brughoofden 
waren in het verleden vaak de 
enige toegangsroutes tot steden 
over het water. Doordat deze vaak 
beperkt aanwezig waren, waren ze 
heel belangrijk om een strategisch 
voordeel te behalen op de vijand. 
Door de geschiedenis heen heeft 
het brughoofd zijn militaire functie 
verloren en groeiden steden vaak 
buiten de muren uit, waardoor de 
voormalige poorten naar de stad 
nu onderdeel uitmaken van de 
binnenstedelijke stadsstructuur. 
Desondanks blijven het ook vandaag 
de dag door hun schaarsheid nog 
unieke plaatsen waarbij de militaire 
waarde plaats heeft gemaakt 
voor economische waarde. Een 
gebouw aan de kop van een 
brug is commercieel gezien zeer 
aantrekkelijk. 



2524



p27

1924

eerste voorstel 

nieuw ontwerp, 

Fritz Schumacher 

& Georg Falck 

first proposal

new design, 

Fritz Schumacher 
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plattegrond 

nieuw ontwerp

plan new design

1924, 1925 Fritz Schumacher en Georg 
Falck
Dit gegeven is ook te zien in de 
eerste ontwerpen van Schumacher 
en Falck. Het eerste ontwerp betrof 
letterlijk een bruggebouw bestaande 
uit twee vleugels aan de zijkanten van 
de bruglanding die aan de voor en 
achterzijde van het bouwblok, over 
de weg heen, met elkaar verbonden 
werden. Het ontwerp is representatief 
voor de op dat moment heersende 
maatschappelijke vraag. Het laat 
goed zien hoe de architecten en 
de marktvraag aanstuurden op 
grootschalige kantoorgebouwen 
met een solide uitstraling. Ook lijkt 
het een knipoog naar het verleden 
te hebben doordat het gebouw 
kenmerken van vroegere kastelen 
en forten over neemt. Het gebouw 
wordt zelf de poort naar de stad en 
voorziet de stad van een lobby. Een 
voorruimte tussen de vleugels van 
het gebouw die de overgang van 
buiten naar binnen en vice versa 
begeleid. 
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In 1925 werd een tweede variant 
ingediend waarbij de koppeling 
van de vleugels alleen nog aan de 
zijde van de Heumarkt plaatsvond. 
Hierdoor werd het verkeer vanaf 
de brug meer ontvangen door de 
twee vleugels van het bouwblok, 
om vervolgens onder de daardoor 
ontstane ‘poort’ de stad toe te treden. 

In datzelfde jaar werd een derde 
variant voorgesteld wat een veel 
zwaardere uitstraling had en 
waarover weinig info beschikbaar is. 
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1925

eerste voorstel 
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Wilhelm Riphahn
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Wilhelm Riphahn 

1925

plattegrond 

nieuw ontwerp

plan new design

1925, 1926 Wilhelm Riphahn
Ook in 1925 diende de bekende 
Duitse architect Wilhelm Riphahn 
zijn visie voor het brughoofd aan 
de Heumarkt in. Deze inzending 
beperkte zich niet alleen tot het 
brughoofd zelf maar ook tot de 
bebouwing die tegenover de locatie 
aan de Heumarkt lagen. Samen 
vormden zij de nieuwe toegang tot 
Keulen. Waar de andere ontwerpen 
de hoogtelijnen van de bestaande 
bebouwing respecteerden en 
bewust niet concurreerden met 
bestaande torens in de skyline van 
Keulen, zoals de Gross St. Martin 
of de Dom, ontwierp Riphahn een 
80 meter hoge toren. Zijn visie 
omschreef hij als “Lasst Massen 
Sprechen” wat vrij vertaald neerkomt 
op het laten spreken van de massa. 
Hij wilde een groot gebaar maken 
aan de entree van Keulen gebaseerd 
op ontwikkelingen vanuit Amerika, 
waar wolkenkrabbers een opmars 
beleefden. Opvallend is ook dat 
zijn toren het zicht op de Markthalle 
volledig wegneemt en hij het plein 
visueel sterk opdeelt in twee stukken. 
De trapsgewijze opbouw van de 
vleugels zorgen voor een vloeiende 
overgang van de Rijn richting de stad 
met de toren als climax. Het ontwerp 
laat goed zien dat het mogelijk is een 
‘poort’ naar de stad te maken zonder 
letterlijk een poortgebouw te maken. 
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1926

tweede voorstel 

nieuw ontwerp,

Wilhelm Riphahn

second proposal 

new design,

Wilhelm Riphahn

1926

plattegrond 

nieuw ontwerp

plan new design

Een jaar later, in 1926, kwam Riphahn 
na de kritieken op zijn eerste ontwerp 
terug met een tweede variant. Het 
was opvallend dat een groot en 
bekend architect als Riphahn niet 
in staat bleek te zijn de gemeente 
te overtuigen van zijn bedoelingen. 
Hij was tot inzicht gekomen dat de 
grootsheid van zijn ontwerp niet 
paste op de locatie waarna hij een 
nieuw ontwerp maakte dat het 
tegenover gestelde was van zijn 
eerste ontwerp. Het nieuwe ontwerp 
was heel kleinschalig met een bijna 
rijtjeshuis-achtige uitstraling. Het 
moest representatief zijn voor de 
toekomst van Keulen voor ten minste 
de eerstvolgende 10 jaar, waarbij 
het de façades aan de Rijnzijde 
zou respecteren. De twee volumes 
aan weerszijde van de bruglanding 
hadden schuine daken en waren 
voorzien van een ‘kop blok’ aan de 
Rijnzijde. De kopblokken vormden 
de poort, waarna direct een modern 
straatbeeld geïntroduceerd werd. 
Het gebouw zou gebruik maken 
van de recentste technologische 
ontwikkelingen waarbij staal en glas 
centraal stonden. 
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1945

Heumarkt na 

bombardement WOII

Heumarkt after 

bombardment WWII

1950

Deutzer Brücke

1947-1948 Deutzer Brücke
Het is niet duidelijk of er wel of geen 
overeenstemming bereikt werd 
om een ontwerp daadwerkelijk 
te realiseren. Feit is wel dat er 
gedurende 20 jaar niks op deze 
locatie gebeurde. Tijdens de tweede 
wereldoorlog had Keulen zwaar te 
lijden onder bombardementen. De 
Deutzer Hängebrücke werd door de 
geallieerden gebombardeerd samen 
met een groot gedeelte van Keulen. 
Door een tekort aan grondstoffen 
als gevolg van de oorlog werd de 
nieuwe Deutzer Brücke volgens 
nieuwe technieken tussen 1947 en 
1948 gebouwd. De huidige Deutzer 
Brücke wordt door kenners nog 
steeds beschouwd als de oudste 
en mogelijk zelfs de mooiste 
kokerligger-brug. 
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1947

voorstel 

nieuw ontwerp,

Wilhelm Riphahn 

& Rudolf Schwarz

proposal 

new design,

Wilhelm Riphahn 

& Rudolf Schwarz

1947

plattegrond

nieuw ontwerp

plan new design

1947 Wilhelm Riphahn en Rudolf 
Schwarz
Door het bombardement tijdens 
de tweede wereldoorlog was de 
Markthalle zwaar beschadigd 
geraakt en waren veel bouwblokken 
totaal verwoest. Tijdens de 
wederopbouw werd besloten om 
de Markthalle te slopen waardoor 
het gat aan de Heumarkt in lengte 
verdubbelde. In 1947 kwamen 
Wilhelm Riphahn en Rudolf Schwarz 
met een nieuw ontwerp om het gat 
aan de Heumarkt te dichten. Onder 
invloed van Rudolf Schwarz beperkte 
het ontwerp zich niet tot de locatie 
aan de Heumarkt, maar omvatte 
het een visie voor heel Keulen. Zo 
werd de infrastructurele aansluiting 
met de oost-west-as verlegd zodat 
het oude stadscentrum autovrij 
kon worden gemaakt. Het nieuw te 
bouwen volume zou een letterlijke 
barrière vormen die het autoverkeer 
afschermde van de Heumarkt. Dit 
ontwerp zit qua schaal tussen de 
twee eerder ingediende ontwerpen 
van Riphahn in. 
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1988

Maritim Hotel,

Gottfried Böhm 

& Stefan Schmitz

1988

plattegrond 

Maritim Hotel

plan Maritim Hotel

1980,1988 Maritim Hotel
Ook dit plan vond geen doorgang 
en het braakliggende terrein werd 
gedurende meerdere jaren als 
parkeerplaats gebruikt. Het duurde 
tot 1980 voordat er weer een nieuw 
ontwerp op tafel lag voor een 
invulling aan het brughoofd van de 
Deutzer Brücke. Deze keer betrof 
het een ontwerp van Gottfried Böhm 
en Stefan Schmitz. Het ontwerp 
bestond uit drie bouwdelen, een 
hotel, een toren en een museum. Het 
hotel bevond zich aan de zuidzijde 
van de bruglanding, de toren stond 
midden in de verkeersstroom en 
het museum bevond zich aan de 
noordzijde van de bruglanding. De 
toren was ligt geroteerd doordat 
het haaks op de verkeersstroom 
stond, maar de drie gebouwen 
samen lagen in lijn met de wanden 
van de bestaande bouwblokken aan 
de Heumarkt, zodat ze effectief het 
gat in de pleinwand opvulden. De 
toren markeerde de plaats waar het 
autoverkeer ondergronds zou gaan 
om zo de Heumarkt, op de randen 
na, autovrij te kunnen maken. 

In 1988 is het hotel gerealiseerd 
in samenwerking met hotelketen 
Maritim. Gottfried Böhm was 
verantwoordelijk voor het uiterlijk van 
het gebouw en de huisarchitecten 
van het Maritim verzorgden de 
aankleding van het interieur. Het 
hotel staat in contrast met zijn directe 
omgeving door een afmeting van 
circa 100 bij 100 meter en het bestaat 
uit 3 delen. Twee vleugels met de 
kopgevels richting de Heumarkt en 
de Rijn, met een passage ertussen. 
De passage moest als een openbare 
straat werken maar de glazen 

gevels geven een te gesloten beeld 
waardoor de passage een private in 
plaats van een openbare uitstraling 
heeft. Aan de noordvleugel zit ook een 
congresgedeelte met congreszalen 
voor in totaal rond de 1600 
bezoekers. De gevel van de grote 
zaal buigt met het verkeer mee, maar 
heeft een gesloten voorkomen door 
de beperkt aanwezige raampartijen. 
Het dak van de vleugels en de 
passage zijn een knipoog naar de 
oude Markthalle die jarenlang op 
dezelfde locatie gestaan heeft. De 
Markthalle was in omvang ongeveer 
vergelijkbaar met het huidige Maritim 
Hotel en had niet één groot dak maar 
meerdere kleine daken waardoor het 
beter aansloot op de omliggende 
bebouwing. Het Maritim Hotel 
paste dezelfde methode toe in de 
kopgevels richting de Heumarkt en 
de Rijn, waarbij elke vleugel en de 
passage een eigen puntdak hebben. 

Het congresgedeelte dat aan 
de noordvleugel geschakeld is, 
is voorzien van een beloopbaar 
daklandschap. Het was ontworpen 
als een verlengde van de openbare 
ruimte zodat bezoekers makkelijk 
vanaf de Heumarkt via het dak 
naar het op de grote congreszaal 
gelegen restaurant konden. Net als 
de passage oogt ook dit dak meer 
privaat dan openbaar waardoor er 
geen gebruik van wordt gemaakt. 
Het restaurant is daardoor meer 
in een isolement geraakt, wat als 
positief gevolg heeft gehad, dat 
er graag bekende personen zitten 
die in alle rust willen dineren. Iets 
wat gezien de 5 sterren die het 
hotel rijk is alleen maar bijdraagt 
aan de exclusiviteit. De ronde vorm 
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1980

voorstel museum,

Gottfried Böhm 

& Stefan Schmitz

proposal 

museum,

Gottfried Böhm 

& Stefan Schmitz

1980

plattegrond museum

plan museum

van het congresgedeelte staat in 
contrast met de rechthoekige vorm 
van de vleugels en passage. Dit 
was een bewuste keuze van Böhm 
om de overgang van de brug naar 
de bebouwing vloeiend te laten 
verlopen. Er was in zijn ogen daarom 
behoefte aan een dynamische vorm. 

Het nooit gebouwde museum aan 
de noordzijde van de bruglanding, 
tegenover het congresgedeelte 
van het Maritim Hotel, had dezelfde 
afmetingen als één van de vleugels 
van het hotel. Door de bouw van het 
hotel is het gat in de wand van de 
Heumarkt weliswaar verkleind, maar 
nog steeds aanwezig. Doordat het 
museum nooit gerealiseerd is, valt op 
dat het hotel niet in staat is om een 
nieuwe poort tot de stad te vormen. 
Het volume mist de aanwezigheid 
van een volume aan de andere kant 
van de bruglanding om een dialoog 
mee aan te gaan en om de open 
ruimte op te delen om zo een meer 
ontvangend gebaar te maken. De 
overgang van open ruimte naar stad 
is niet voelbaar door het grote gat 
wat in de ‘stadswand’ zit, de grens 
is niet duidelijk genoeg gedefinieerd. 
De complexiteit van het verkeer blijkt 
een bemoeilijkende factor voor het 
maken van een geschikt ontwerp op 
die betreffende locatie.

Op het moment waarop de gemeente 
besloot een vaste brug te bouwen, 
werd de waarde van de bestaande 
bebouwing ondergeschikt gesteld 
aan de groeiende vraag naar een 
betere verbinding tussen Keulen 
en Deutz. Echter, wat destijds als 
een mooie impuls voor de stad 
beschouwd werd, is het door de 

jaren heen uitgegroeid tot één 
van de belangrijkste en drukste 
verkeersaders van de stad waar 
dagelijks meer dan 300.000 
motorvoertuigen gebruik van maken. 
De Heumarkt is verscheurd in 2 
stukken waarvan nog maar de helft 
als plein gebruikt kan worden. De 
andere helft is door de jaren heen 
overgenomen door het verkeer als 
gevolg van de intensivering van het 
snelverkeer. De Heumarkt bloed leeg 
in een moeilijk als plein te definiëren 
ruimte door het gat in het midden 
van de pleinwand. 

Door de trambaan in het midden 
van de brug zijn de verkeersstromen 
voor het in- en uitrijden van 
het stadscentrum van elkaar 
gescheiden. Om de punctualiteit van 
de stadstrams zo min mogelijk aan 
te tasten zijn er bijna geen plaatsen 
waar de tram en de weg elkaar 
kruisen. Dit heeft tot gevolg dat de 
verbinding van de oost-west-as 
naar de noord-zuid-as voor verkeer 
vanaf Deutz plaatsvind via het lege 
kavel aan de bruglanding van de 
Heumarkt. Onder de Rijnpromenade 
is een tunnel gemaakt om het 
maaiveld te ontzien van autoverkeer 
en een aantrekkelijke wandelroute 
vanaf de Dom langs de Rijn te 
realiseren, zonder de noord-zuid 
verbinding voor gemotoriseerd 
verkeer te hoeven onderbreken of 
belemmeren. Om een verbinding 
te maken met de oost-west-as is in 
het ontwerp voor het Maritim Hotel 
een tunnel opgenomen. Dat is ook 
de reden dat de winkelvloer van de 
passage in het hotel opgetild is. Deze 
tunnel gaat onder de bruglanding 
door en komt uit op het lege kavel 
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1998 

voorstel Duftmuseum, 

LPS+F

proposal Duftmuseum, 

LPS+F  

1998

plattegrond 

Duftmuseum

plan Duftmuseum

aan de Heumarkt. Hierdoor wordt 
het hotel een scharnierpunt voor 
de locatie. Het is een in verticale 
richting scheidend en in horizontale 
richting verbindend element tussen 
verschillende verkeerslagen, 
van gemotoriseerd verkeer tot 
voetgangers. 

1998 Duftmuseum
De afgelopen 15 jaar zijn er nog 
twee mogelijke invullingen voor de 
laatste opening in de Heumarkt 
ingediend. In 1998 hebben een 
samenwerkingsverband van 
architecten onder de naam LPS+F, 
Lorber Paul Schneider + Fuhrmann, 
wederom een museum ontworpen 
wat in oppervlakte ongeveer 
dezelfde ranke vorm aanneemt als 
het museum voorstel van Gottfried 
Böhm. Het gebouw zou het oude 
Duftmuseum van Keulen moeten 
vervangen waarin de waarneming 
via de zintuigen centraal staat. Het 
Duftmuseum is een reis door de 
tijd over het product dat Keulen 
internationaal op de kaart heeft 
gezet, te weten de Eau de Cologne. 
De functie van het gebouw heeft 
ook de vorm beïnvloed waarbij 
de diamantvormige gestalte doet 
denken aan een parfumflesje. 
Het is bij dit ontwerp goed te zien 
hoe het gebouw omgaat met 
de verkeersfactoren. Het hele 
bouwvolume rust op poten waardoor 
het geheel boven de weg zweeft. 
Dit is weer conceptueel verbonden 
met parfumgeuren die heel vluchtig 
zijn. Deze opzet zorgt ervoor dat 
de complexe verkeerssituatie 
ongewijzigd kan blijven doordat 
het gebouw zich boven de 

verkeersstromen bevindt. De zijde aan 
de bruglanding begeleid het verkeer 
in en uit de stad, waarbij het vooral 
een passieve rol inneemt, anders 
dan de plannen van Schumacher 
of Riphahn waar het gebouw actief 
het verkeer beïnvloedde. Het geeft 
de verkeersstromen alle ruimte 
om zich om het gebouw heen 
te bewegen. Aan de noordzijde 
zorgen hellingbanen voor een 
aansluiting met de Heumarkt en 
de Rijnpromenade, waarbij het 
verkeer vanaf de brug en vanuit de 
tunnel van het Maritim Hotel geen 
belemmering ondervinden van het 
gebouw. De hoogte van het museum 
komt, net zoals de vele andere 
voorgestelde ontwerpen, niet boven 
de bestaande bebouwing uit. Door 
het gebrek aan investeerders is het 
project nooit van de grond gekomen 
en is het wederom een ontwerp dat 
aan de lange lijst van voorgestelde, 
maar nooit gerealiseerde, ontwerpen 
toegevoegd kan worden.

Typerend om te zien is de 
verschuiving in vormgeving door 
de jaren heen. Waar het begin 
jaren 20 nog begon met letterlijke 
bruggebouwen ging het al snel over 
in losstaande volumes die elkaar 
visueel spiegelden met de straat als 
spiegel-as. Deze gebouwen zorgden 
samen voor een symmetrisch 
aanzicht. Dit veranderde met de 
komst van de naoorlogse plannen 
van Wilhelm Riphahn en Rudolf 
Schwarz, maar vooral met de in 
de jaren 80 gemaakte plannen 
van Gottfried Böhm en Stefan 
Schmitz. Dit komt deels door de 
na de bombardementen ontstane 
ruimte, maar het is duidelijk te zien 
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2008

voorstel masterplan 

voor Keulen,

Albert Speer

proposal masterplan

for Cologne,

Albert Speer

2008

voorstel masterplan 

voor Heumarkt,

Albert Speer

proposal masterplan

for Heumarkt,

Albert Speer

dat het ontwerpen van een letterlijk 
bruggebouw niet meer op zijn plaats 
lijkt. Het museum van Böhm gaf een 
voorzet in een lichtelijk afwijkende 
vormgeving door het gebruik van 
staal en het introduceren van ronde 
vormen, dit terwijl de hoeken van 
de bouwblokken in Keulen vaak 
afgeschuind zijn. Op gebied van 
expressieve vormgeving laat het 
Duftmuseum een hele eigentijdse 
variant zien op het museum van 
Böhm. Het weerspiegeld de 
tijdsgeest waarbij vrije vormgeving 
ook in Keulen geaccepteerd is en 
in navolging van het Renzo Piano 
gebouw een hoop mogelijk is binnen 
de oude stadsstructuur van Keulen. 
De scherpe lijnen en schuine hoekige 
vlakken zijn zeer expressief en komen 
iconisch over. Dit maakt de contour 
van het gebouw heel kenmerkend 
en daarmee makkelijk herkenbaar. 
Net zoals het Maritim Hotel dankzij 
zijn massa en vormgeving in contour 
gezien worden als een icoon van 
Keulen. Het is duidelijk herkenbaar 
op de stadsplattegrond en heeft 
een eigen uitstraling. Gesteld kan 
worden dat de poorten naar de stad 
tegenwoordig niets meer zijn dan 
een herinnering uit vervlogen tijden 
aan de markering van de belangrijke 
overgang van het platteland naar 
de stad. Vandaag de dag markeren 
iconische gebouwen deze bijzondere 
plaatsen en lijkt dit een nieuwe 
manier te zijn om een belangrijke 
positie op de kaart aan te geven.

2008 Masterplan voor Keulen
Het meest recente voorstel voor 
een invulling van het lege kavel aan 
de Heumarkt is onderdeel van een 
masterplan voor de stad Keulen 
door Albert Speer. Dit masterplan 
is in 2008 opgesteld en geeft op 
verschillende locaties door heel 
Keulen nieuwe impulsen aan de 
stad door middel van nieuwbouw 
of situatiewijzigingen. Aan de 
Heumarkt voert het plan wijzigingen 
door aan de verkeerssituatie voor 
het Maritim Hotel en laat het een 
volume zien als invulling van het 
lege kavel. Het masterplan gaat er 
vanuit dat met de komst van het 
nieuwe ondergrondse metro station 
de bushaltes aan de Heumarkt over 
5 jaar zullen verdwijnen. Hierdoor 
kan het bestaande wegennet 
worden geoptimaliseerd zodat de 
voetgangers meer ruimte krijgen en 
het Maritim Hotel weer een stukje 
Heumarkt voor de deur krijgt. 
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Vertiefungsphase Stadtraum Rhein

 Leitprojekt Brückenkopf Heumarkt 

Die verkehrliche Trennung des Heumarktes 
durch den Individualverkehr und die Stadtbahn 
in einen nördlichen und einen kleineren südli-
chen Teilraum wird akzeptiert. Dem südlichen, 
verkehrlich bestimmten Teilraum soll dabei wie-
der ein adäquater Platzcharakter verliehen wer-

-
dige Maß reduziert und neu geordnet werden. 
Die Querung der Verkehrsachse soll jedoch vor 
allem für Fußgänger im Platzbereich optimiert 
werden.

Eine großzügigere räumliche Wirkung würde sich 
allein durch die südliche Verlängerung der be-
stehenden, randlich geführten Baumreihen des 
Heumarkts ergeben. Die begrünten Verkehrs-
inseln im südlichen Platzraum sollten durch die 
sinnfällige Fortsetzung des nördlichen Platzbe-
lags ersetzt werden. Auch wenn der Raum damit 
nicht vollumfänglich und gleichmäßig nutzbar 
sein wird, wären die besondere Tiefenwirkung 
und die damit verbundene Verbesserung des 
Erscheinungsbilds der gesamten Platzwände 
erreicht. Die Möblierung des nördlichen Raums 
sollte sich selbstverständlich und homogen über 
den neu gewonnenen Gesamtraum verteilen. 
Die Rückgewinnung des maßstäblichen Bilds 
des Heumarkts wäre damit gesichert.

Die bauliche Fassung des Brückenkopfs der 
Deutzer Brücke sollte im Sinne der typischen 
Baustruktur des Heumarkts – einer Reihung 
schlanker, hochformatiger Stadthaustypen – 
erfolgen. Hierdurch würde sich die räumliche 
Wirkung des Platzes und die Gliederung der 
Platzwände logisch fortschreiben lassen. In der 
möglichen Bebauung des Brückenkopfs liegt 
nicht zuletzt auch die Chance einer Verbesse-

rung des Erscheinungsbilds des bestehenden 
Tunnelportals der Hotelunterfahrung, beispiels-
weise in Gestalt einer Einhausung der Verkehrs-
anlage in das mögliche neue Bauwerk.

Heumarkt_ Anlässe38. 

Heumarkt_Bestand39. Heumarkt_Testentwurf40. 
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2008

plattegrond voorstel 

masterplan Speer

plan proposal

masterplan Speer

Over het voorgestelde volume worden 
weinig uitspraken gedaan. Wat wel 
helder is, is dat het volume zich 
laat begrenzen door de bestaande 
richtlijnen van de gemeente en 
de aanwezige gevellijnen van de 
bestaande bouwblokken. Opvallend 
is de vorm van het volume. Waar op 
andere plaatsen in het masterplan 
vooral rechte vormen met vier zijdes 
gebruikt zijn, is dit volume een 
uitzondering door de verschuiving 
in het midden van het blok. Door 
deze verschuiving gaat het volume 
actiever meedoen bij de sturing 
van het verkeer, anders dan bij het 
Duftmuseum waar het museum 
met de verkeersstroom meebuigt 
en er alle ruimte voor maakt. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat de 
eerste plannen begin jaren 20 meer 
ontvangend ten aanzien van het 
verkeer stonden, terwijl vandaag de 
dag meer gezocht wordt naar een 
vorm van sturing en doorstroming. 
Dit lijkt geschakeld te zijn aan de 
maatschappelijke invloeden. Waar 
vroeger gezocht werd om een 
speciale overgang van platteland 
naar stad voelbaar te maken en 
de verkeersstroom plaatselijk wat 
af te remmen om de overgang te 
versoepelen, lijkt het tegenwoordig 
vooral snel en zonder al te veel 
stremmingen te moeten verlopen. 
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Ondanks de vele ingediende 
ontwerpvoorstellen is er tot op heden 
nog geen geschikte invulling voor de 
complexe locatie aan het brughoofd 
van de Deutzer Brücke gevonden. 
Hierin schuilt dan ook de uitdaging 
om de reeks ontwerpvoorstellen 
voort te zetten met een nieuw 
ontwerp anno 2012, maar liefst 14 
jaar na het laatst ingediende, niet 
levensvatbaar gebleken, plan voor 
het Duftmuseum. 

Onderzoeksvraag
Zoals eerder aangegeven is de 
locatie een zeer complexe factor 
gezien de verschillende lagen van 
verkeersstromen, het aflopende 
maaiveld richting de Rijn, met 8 
meter verschil tussen de kade en 
de Heumarkt, en het oplopende 
maaiveld van de bruglanding. Om 
een succesvol ontwerp neer te 
zetten moet het nieuwe gebouw 
meer doen dan alleen maar het gat 
opvullen. Het moet invloed op de 
verkeersstromen uitoefenen en deze 
versterken of beïnvloeden. Aan de 
noordzijde moet een verbetering in 
de situatie plaatsvinden omdat op 
dit moment de ruimte alleen gebruikt 
wordt, omdat het gebruikt kán 
worden, maar niet omdat het prettig 
is om er gebruik van te maken. 
Zeker ’s avonds voelt het aan als 
een stukje niemandsland waarbij de 
kwaliteit van de aanwezige openbare 
ruimte laag is. Dit leidde tot de 
onderzoeksvraag:

‘Op welke manier kan een nieuw 
gebouw aan het brughoofd van 
de Deutzer Brücke een overgang 
vormen die de stromingen tussen de 
Heumarkt en de Rijn begeleid?’ 

Om deze vraag te beantwoorden 
door middel van een architectonische 
oplossing, moeten er nog een aantal 
andere vragen beantwoord worden. 
Om welke vorm vraagt de locatie? 
Welke overgangen moeten op welke 
specifieke plaats begeleid worden 
en waarom? Welke functie past bij 
het te realiseren doel en past dit ook 
bij Keulen? Wat moet het gebouw 
uitstralen en waarom? Welke 
materialen passen het beste bij de 
locatie en/of het nieuwe ontwerp en 
wat doen ze met de beleving van het 
gebouw? Wat is de invloed ervan op 
de directe omgeving? 

Resultaat
Deze en andere vragen die gaande 
het ontwerpproces naar boven 
komen zullen op adequate manier 
beantwoord moeten worden om tot 
een evenwichtig ontwerp te komen. 
Zij vormen de ingrediënten die 
samen het antwoord zijn op een 
bepaald doel. Dit doel is bereikt als 
het een ontwerp oplevert dat aan de 
volgende visie voldoet:

‘Het gebouw moet een overgang 
vormen tussen de langzame stromen 
van de Heumarkt en de snelle stromen 
van de Deutzer Brücke, waarbij het 
een verbetering in de huidige situatie 
bereikt door de connectie tussen de 
Heumarkt en de Rijn te versterken en 
de Heumarkt beter te definiëren.’

2 Probleemstelling huidige situatie



5150

11.5 meter

8.0 meter

0.0 meter





3  Randvoorwaarden ontwerp
 inventarisatie aanwezige elementen
 uitgangspunten
 programma
 referenties
 statement



p55

foto  projectlocatie 

richting de Rijn

photograph project 

location towards 

the Rhine

foto projectlocatie 

richting de Heumarkt

photograph project 

location towards 

the Heumarkt

Om het ontwerpproces te kunnen 
starten moet er een analyse van de 
locatie gemaakt worden waarmee 
vervolgens een kader vastgesteld 
kan worden als begrenzing van het 
ontwerpgebied.

Inventarisatie aanwezige elementen
Zoals al eerder vermeld bestaat het 
westelijke gedeelte van de locatie, de 
zijde aan de Heumarkt, voornamelijk 
uit verkeersstromen, waarbij niet 
alleen de aansluiting naar de tunnel 
onder het Maritim Hotel ligt, maar ook 
een ingang naar de parkeergarage 
onder de Heumarkt. Veelgebruikte 
materialen zijn asfalt, gras en klinkers 
met betontegels voor de stoep. 

Het oostelijke gedeelte aan de 
Rijnzijde is een uitloper van de 
Rijnpromenade. Er staan een aantal 
bomen en ook hier zijn klinkers 
gebruikt als bestrating. Tevens staat 
er nog een restant van de kiosk van 
een fietsverhuurder. Momenteel 
wordt het gedeelte gebruikt als 
bouwplaats in verband met de bouw 
van het ondergrondse metrostation 
aan de andere zijde van de Heumarkt.

De wand van de bruglanding is 
vervaardigd uit betonplaten en 
bevat een aantal poorten waarvan 
de achterliggende functie onbekend 
is. De gevels van de aangrenzende 
bouwblokken hebben bepaalde 
kenmerkende elementen in zich. 
Geconcludeerd kan worden dat in 
de plint vaak commerciële functies 
zitten met daarboven woonfuncties. 
De gevels van de begane grond 
verschillen over het algemeen van 
de bovenliggende verdiepingen 

onder invloed van de achterliggende 
functie. Bijna elk pand bevat 
klassieke elementen in de vorm 
van een plint, lijf en kroonlijst. Als 
afwerking zijn de meeste panden 
van stucwerk voorzien. Opvallend 
detail zijn de oude straatlantaarns 
die op de hoeken van twee smalle 
steegjes staan, om zo de doorgang 
te markeren.

Er zijn ook verschillende zichtlijnen 
in het gebied, onder andere naar 
de torens van de Dom, de Gross St. 
Martin en de Klein St. Martin. Ook is 
er momenteel een zichtlijn van de 
Heumarkt naar de Rijn en vice versa 
via de gekozen locatie. 

Uitgangspunten
Na het observeren van de locatie 
in zijn huidige vorm is ook gekeken 
naar de plannen voor de toekomst. 
Zoals bekend heeft Albert Speer een 
masterplan voor Keulen gemaakt 
waarbij de verkeerssituatie voor het 
Maritim Hotel aangepast zal worden 
in de komende jaren. De bushaltes 
zullen verdwijnen en de huidige 
tram- en de nieuwe metroverbinding 
zullen het gebrek aan bussen 
opvangen. Dit zal een verbetering 
opleveren voor de situatie aan de 
zuidzijde van de Heumarkt, maar 
het verkeer zal in aangepaste vorm 
aanwezig blijven. De verkeersader 
is zo gegroeid door de jaren heen 
dat het met zijn omgeving vergroeid 
is en als vaste factor beschouwd 
moet worden. Zo ook op de gekozen 
locatie aan de noordzijde van de 
bruglanding. Het verkeer dat onder 
de bruglanding en het Maritim door 
gaat is niet om te leggen omdat 

3 Randvoorwaarden ontwerp
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dit alleen maar stremmingen zou 
opleveren voor de tramroute. Deze 
factor zal dus uit noodzakelijke 
overweging ongewijzigd blijven. 
Voor dit ontwerp is dan ook gekozen 
voor de situatie zoals de Heumarkt 
er nu, anno 2012, bij ligt. Mocht 
binnen een aantal jaren het plan 
van Speer doorgevoerd worden, 
dan heeft dit verder geen invloed 
op de gekozen locatie en zullen de 
verbeteringen niet conflicteren met 
het voorgestelde nieuwe ontwerp. 
Het zou alleen een lichte verrijking 
voor de Heumarkt betekenen. 

Verder is de skyline van Keulen 
van monumentale waarde en deze 
moet ten alle tijden gewaarborgd 
blijven. Dit wil niet zeggen dat er 
geen eigentijdse invullingen gedaan 
mogen worden, maar in hoogtelijnen 
mogen nieuwe ontwerpen niet boven 
de huidige daklijnen uitkomen. Dit 
om te voorkomen dat gebouwen 
gaan concurreren met de Dom en 
in de omgeving liggende kleinere 
kerken. 

Bij inzoomen op de locatie is goed te 
zien dat alle gevels aan de zijde van 
de Heumarkt met elkaar uitgelijnd 
liggen. Door de huidige opening in 
de pleinwand is het einde van de 
Heumarkt niet goed gedefinieerd. Het 
standbeeld zorgt voor een splitsing 
van de totale Heumarkt waarbij het 
verkeersdeel visueel gescheiden 
is van het pleindeel. Het gat in 
de pleinwand bevindt zich echter 
ter hoogte van het standbeeld en 
daardoor mist het plein aan die zijde 
een gevel die visueel de hoek kan 
maken met het standbeeld en zo de 
Heumarkt afmaakt. Aan de Rijnzijde 

kan ook de gevellijn doorgetrokken 
worden naar de brug, waardoor de 
brug onderdeel uit gaat maken van 
de wand van de Rijnpromenade en zo 
de schakel vormt tussen het nieuwe 
ontwerp en het Maritim Hotel. Door 
het verkeer over de bruglanding en 
de aanwezige bouwblokken zijn de 
grenzen voor de noord en zuid kant 
helder. Alleen aan de bruglanding 
kan mogelijk de grens nog opgerekt 
worden. Alle bovenstaande punten 
samen vormen de driedimensionale 
‘envelop’ voor het nieuwe ontwerp.

Programma
Nu de begrenzing op vlak van de 
locatie heeft plaatsgevonden is het 
zaak om meer en meer in detail te 
treden en na te denken over de 
bijdrage die het nieuwe ontwerp 
aan de locatie moet leveren. Zoals 
eerder gesteld is het doel om een 
overgang te vormen tussen stromen. 
Hiervoor is echter niets meer nodig 
dan een lege vorm die zijn omgeving 
definieert in een manier waardoor 
het verkeersstromen van A naar B 
begeleid. Maar de inhoud van die 
betreffende vorm is minstens zo 
belangrijk. Daarmee kan het groeien 
van een infrastructureel element 
tot een volwaardig gebouw die zijn 
inwendige atmosfeer naar buiten 
toe uitstraalt om voetgangers te 
lokken om gebruik te maken van de 
aanwezige faciliteiten. Dit kan ervoor 
zorgen dat het gebouw de connectie 
tussen zichzelf en de Rijnpromenade, 
maar ook de Heumarkt, versterkt. 
Deze invulling en de uitwerking 
daarvan op zijn omgeving valt of 
staat met de gekozen functie.
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Kijkende naar de locatie valt op dat 
het gebied rondom de Heumarkt 
gedomineerd wordt door horeca. 
Deze bevinden zich allemaal in de 
plint van de bouwblokken en nemen 
soms ook de eerste verdieping in. 
Boven de horeca functies zitten vaak 
woningen. Omdat deze functies al 
volop in het gebied aanwezig zijn is 
een voortzetting van deze functies 
in het nieuwe gebouw wel mogelijk, 
maar niet ideaal. Dit heeft te maken 
met de gekozen locatie. Deze is 
uniek in zijn soort en daarmee 
verschilt het nieuw te maken 
ontwerp al op voorhand wezenlijk 
van de bestaande bouwblokken. 
Net zoals het Maritim Hotel de ene 
zijde van het brughoofd met een 
afwijkende functie invult vraagt de 
gekozen locatie om een soortgelijke 
behandeling. Deze is namelijk op 
stedenbouwkundig vlak uniek voor 
de hele stad en vraagt daardoor om 
een andere aanpak dan de manier 
waarop de bestaande bouwblokken 
ingevuld zijn. Het is dan ook 
noodzaak om verder te kijken dan 
alleen naar de directe omgeving en 
uit te zoomen naar de stad Keulen in 
zijn totaliteit. 

Wat is typisch Keulen? Hoe 
presenteert Keulen zich naar buiten 
toe? 

“[...] Germany’s oldest city and its 
innumerable cultural and historical 
treasures, world-famous museums 
and active art scene.”

http://www.koeln.de/cologne_tourist_information , 

09.12.2011.

Keulen legt vooral de nadruk op kunst 
en cultuur. Dit is ook te zien aan de 
inventarisatie van kunst gerelateerde 
functies aanwezig in de binnenstad 
van Keulen. Opvallend is dat er een 
band van musea en galerieën loopt 
vanaf de Dom in westelijke richting 
door het stadscentrum heen, terwijl 
aan de Rijnzijde slechts 2 musea zijn 
gevestigd. Een kunst gerelateerde 
functie aan de Heumarkt zou dan ook 
een stapsteen kunnen zijn tussen de 
al aanwezig zijnde functies aan de 
Rijnzijde van Keulen. Vanaf de Dom 
is de locatie binnen 10 min te voet 
bereikbaar en dus ideaal voor zowel 
inwoners van Keulen als toeristen. 

Echter, deze functie is puur gezien 
vanuit het oogpunt waarmee Keulen 
zichzelf naar buiten toe presenteert. 
Het Maritim Hotel heeft zelf ook 
nog wensen. Ze hebben al een 
groot congresgedeelte, maar het 
management zou graag een grotere 
zaal hebben voor congressen 
vergelijkbaar met die in Düsseldorf. 
Hiervoor is een zaal benodigd die 
richting de 3000 man in zitruimte kan 
voorzien. 

Deze twee functies laten zich 
bijzonder goed verweven doordat 
ze deels dezelfde eisen aan een 
gebouw stellen. Een congresgebouw 
bevat vaak grote open ruimtes om 
de mensen op te vangen voordat 
ze de zaal betreden, maar ook 
voor pauzes en om eventueel na te 
praten. Deze ruimtes kunnen ook 
voor expositie doeleinden gebruikt 
worden tussen de congressen door, 
maar ook tijdens de congressen. 
Op deze manier is het mogelijk 
om congresbezoekers van buiten 
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Keulen in contact te laten komen met 
de kunst- en cultuurkant van Keulen 
zelf. De expositieruimtes zullen 
functioneren als een zogenaamde 
‘Kunsthalle’ waarbij er geen eigen 
collectie is, maar een wisselende 
collectie gedurende korte tijd het 
gebouw aandoet. Dit sluit aan bij het 
dynamische karakter van de locatie 
onder invloed van het verkeer, wat 
op deze manier in het gebouw zijn 
weerslag kan vinden. Keulen is 
bovendien al vele musea rijk die een 
eigen collectie bezitten. Door deze 
functies met elkaar te verweven is het 
mogelijk om het gebouw levendig 
te houden buiten de congresdagen 
om. 

Door beide functies te combineren 
in één gebouw is het mogelijk 
om het Maritim Hotel tegemoet te 
komen in hun wens van een grotere 
congreszaal en tevens de stad Keulen 
te verrijken met een brughoofd dat 
een openbare, culturele, functie 
samenvoegt met een functie die 
normaal alleen aan de randen van 
de stad te vinden is. Hierbij moet 
wel helder gesteld worden dat het 
Maritim Hotel geen invloed heeft 
op de vormgeving van het nieuwe 
ontwerp. Dit heeft als gevolg dat het 
geen congreszaal wordt in de stijl 
van het Maritim Hotel. Het hotel heeft 
geen zeggenschap over het gebruik. 
Het Maritim Hotel, maar ook de stad 
Keulen of andere ondernemingen, 
kunnen gebruik maken van de 
faciliteiten. De congresfunctie 
zal verder uitgebreid worden met 
alle daarbij behorende faciliteiten 
inclusief een groot restaurant. Zoals 
eerder vermeld bevindt zich aan de 
Heumarkt veel horeca waardoor een 

nieuw restaurant weinig bij lijkt te 
dragen aan de locatie. Uit oogpunt 
van functionaliteit is toch gekozen 
om een groot restaurant te maken 
zodat congresbezoekers in het 
gebouw kunnen blijven en de keuze 
krijgen om eventueel buiten de deur 
iets te eten. Het restaurant heeft 
een zakelijk karakter tegenover de 
gezellige kroegen in de binnenstad, 
waardoor het op gebied van stijl toch 
iets nieuws aandraagt.

Referenties
Als inspiratie voor een mogelijke 
invulling van de locatie waren twee 
gebouwen vrij sprekend in hun 
opzet. Het Opera House in Oslo, 
Noorwegen, door Snøhetta en het 
Taiyuan Museum of Art in China door 
Preston Scott Cohen. 

Ondanks het grote verschil in schaal 
laat het Opera House in Oslo goed 
zien hoe een gebouw onderdeel kan 
worden van de openbare ruimte. 
Het dak loopt door in het landschap 
waardoor deze gebruikt kan worden 
door de voetgangers als uitkijkpunt 
of tijdelijke verblijfsplaats. Wel is het 
maar de vraag of het dak-landschap 
ook buiten de openingstijden om 
gebruikt zal worden zoals op de 
foto zichtbaar is. Wat nu al opvalt 
is dat de schaal van het gebouw zo 
groot is dat het dak alleen aan de 
randen echt gebruikt wordt. Ook is 
de aankleding van het gebied erg 
sober waardoor de verblijfskwaliteit 
in twijfel getrokken kan worden.

Het Taiyuan Museum of Art geeft een 
goed beeld op gebied van dynamiek 
en het dynamisch maken van een 
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gebouw wat per definitie statisch is. 
De schuine lijnen en vlakken geven 
het geheel een dynamisch uiterlijk 
en veranderen actief de waarneming 
van de voorbijganger. De zijde 
aan de Deutzer Brücke is door het 
autoverkeer heel dynamisch en 
de gevel van het nieuwe ontwerp 
zal daarmee in dialoog gaan. Het 
toepassen van dynamiek in die 
gevel zou een antwoord kunnen zijn 
op het constant aanwezige verkeer 
en het Museum of Art laat zien op 
welke manier dit bereikt zou kunnen 
worden. Ook weerspiegeld het een 
persoonlijke voorkeur van stijl waarbij 
het gebruik van scherpe lijnen 
kenmerkend is. Dit neigt ook naar 
de eigentijdse architectuurstroming 
van het deconstructivisme 
waarbij hellende vlakken en een 
ogenschijnlijk geïmproviseerde 
vormgeving vaak terug komt.

Statement
De genoemde referenties, maar 
ook het benoemen van de gekozen 
locatie als uniek, waarbij iconische 
gebouwen vandaag de dag deze 
unieke plaatsen markeren, vragen 
om het innemen van een standpunt. 
Zeker ten aanzien van de dialoog 
die het nieuwe gebouw aan zal 
gaan met de oude bouwblokken 
aan de Heumarkt. Op het gebied 
van stijl kan gesteld worden dat 
het nieuwe gebouw een eigentijdse 
vormgeving zal krijgen, om juist 
een contrast te maken met de 
oude, bestaande, bebouwing. 
Hierdoor wordt een spanningsveld 
opgeroepen waarbij beide stijlen 
elkaar juist zullen versterken, iets wat 
niet het geval zou zijn als het nieuwe 

gebouw in oude stijl ontworpen zou 
worden. Dan zouden ze elkaar juist 
beconcurreren wat ongewenst is. De 
kracht van Keulen schuilt immers ook 
in het samengaan van oud en nieuw. 
Door te ontwerpen in de geest van 
vandaag de dag laten we de oudere 
bebouwing in zijn waarde. 

Zoals aangegeven blijkt uit het 
vooronderzoek dat deze locatie 
uniek is en daarom een speciale 
benadering moet krijgen. Een 
unieke locatie zoals deze vraagt om 
een gebouw wat dit reflecteert. De 
locatie kan, zeker binnen Keulen 
als stad, een iconisch gebouw 
hebben. Het risico van iconische 
gebouwen schuilt echter in het feit 
dat ze vaak weinig met de context 
te maken lijken te hebben, waardoor 
ze verplaatsbaar lijken te zijn. Met 
andere woorden, het lijkt vaak 
mogelijk om een iconisch gebouw 
op te pakken en 50 km verder weer 
neer te zetten zonder vergaande 
gevolgen. Het zijn autonome 
objecten die volledig op zichzelf lijken 
te functioneren. Toch, ondanks deze 
kritiek, vraagt de gekozen locatie 
wel degelijk om een icoon, maar 
op een subtiele manier. Het doel 
is niet het maken van een extreme 
extraverte vormgeving waardoor 
het gebouw duidelijk herkenbaar 
is. Het doel is het verbeteren van 
de huidige situatie door middel van 
een architectonische impuls met 
een eigen gezicht, die toch sterk 
met zijn context verbonden is. Met 
andere woorden, het gebouw moet 
alles behalve egocentrisch zijn en 
actief de relatie met de Heumarkt en 
de Rijnpromenade zoeken. Mogelijk 
moet het letterlijk een icoon worden, 
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die met een paar eenvoudige lijnen te 
tekenen valt en die aan zijn contour 
in de stadsplattegrond van Keulen 
herkenbaar is. Als de bewoners van 
Keulen het gebouw aan zijn contour 
herkennen is het pas echt een icoon. 

Alle ingenomen randvoorwaarden 
hebben betrekking op de schil van 
het gebouw. De vraag is dan ook, wat 
de plaats van de functie binnen het 
ontwerpproces is. Zal het ontwerpen 
plaatsvinden onder het principe 
‘vorm volgt functie’ of ‘functie volgt 
vorm’? Als uitgangspunt voor 
dit ontwerp is de keuze gevallen 
op ‘functie volgt vorm’ omdat de 
stromingen in het gebied om meer 
sturing vragen, zodat de Heumarkt 
beter gedefinieerd kan worden. 
Het gebouw moet de verschillende 
stromen binnen het gebied 
begeleiden en de functie van het 
gebouw is daaraan ondergeschikt. 
De interne functie zal zich aan de vorm 
van de schil moeten aanpassen. Dit 
wil echter niet zeggen dat de interne 
functie er niet toe doet. De nadruk 
mag dan wel op het exterieur liggen, 
zonder een geschikte functie als 
kloppend hart van het ontwerp zal 
het gebouw niet levensvatbaar zijn. 
Bij hoge noodzaak kunnen er altijd 
toegevingen gedaan worden op het 
gebied van vormgeving, als dit maar 
de functionaliteit van het gebouw 
ten goede komt. De kunst en de 
uitdaging schuilt in het ontwerpen 
van een geschikte vorm, waarbinnen 
de functie zijn weg zal moeten 
vinden.
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De vormstudie is een belangrijk 
onderdeel geweest in het 
ontwerpproces. Het gebouw moet 
reageren op het verkeer en daarbij 
verschillende houdingen aannemen. 
Op het gebied van morfologie is 
gekeken naar de plannen van het 
Duftmuseum uit 1998 en het nieuwe 
masterplan van Albert Speer uit 
2008. Hieruit volgde de start van het 
brughoofd ontwerp op vormgevend 
gebied. 

Duftmuseum
Hoewel de vorm van het 
Duftmuseum niet direct uit de locatie 
voort lijkt te komen, blijkt dat er wel 
degelijk invloeden van de omgeving 
vormgevend hebben gewerkt. De 
manier waarop het gebouw langs de 
verkeersstroom staat en waarmee 
de schil in zijn geheel mee knikt 
met de weg van de bruglanding, 
laten zien dat het gebouw heel erg 
de verkeersstroom volgt. Dit doet 
het passief zonder echt een actief 
gebaar naar het verkeer te maken. 
Het geeft het verkeer alle ruimte en 
stelt zich behoudend op. 

Aan de noordzijde probeert het 
met hellingbanen een verbinding 
te maken tussen de Heumarkt en 
de Rijnpromenade. Het laat echter 
ook een hoop open ruimte waarbij 
de kwaliteit van de ruimte onder 
de hellingbanen en het gebouw 
moeilijk te beoordelen zijn. Het 
gebouw lijkt zichzelf in isolement te 
plaatsen doordat het de contact met 
het maaiveld voor een groot deel 
vermijd en een ruime afstand laat 
bestaan tussen het eigen volume en 
de bestaande bebouwing. Hierdoor 

blijft het oostelijke deel van de locatie 
een uitloper van de Rijnpromenade 
en veranderd er in dat opzicht niks in 
vergelijking met de huidige situatie. 

Masterplan
Het masterplan van Albert Speer 
laat weinig los over de invulling van 
de locatie aan de Heumarkt. De 
voetafdruk van het gebouw is wel 
interessant omdat het, anders dan 
de vele andere bouwblokken in 
zijn masterplan, uit twee van elkaar 
verschoven rechthoeken bestaat. De 
verschuiving loopt parallel aan de 
weg van de bruglanding en hierdoor 
ontstaat aan de andere zijde van 
het bouwblok meer ruimte op de 
plaats van de ondertunneling. Deze 
verschuiving doet actief iets met de 
verkeersstroom vanaf de Deutzer 
Brücke. Het lijkt het verkeer weg te 
duwen van de Heumarkt waardoor 
verkeer dat af moet buigen voelbaar 
om het volume heen moet draaien. 
Hierdoor staat het actiever in de 
stroming dan het Duftmuseum. Aan 
de Rijnzijde vormt het volume in 
samenwerking met de bestaande 
bebouwing een straat. Dit zorgt 
ervoor dat het straatgevoel in het 
gedeelte vanaf de Rijn terug gebracht 
wordt en het de uitloper van de 
Rijnpromenade, waarvan de kwaliteit 
toch al in twijfel werd getrokken, 
optimaal benut. Door het gebrek aan 
informatie kunnen er verder weinig 
uitspraken gedaan worden over de 
implementatie van dit ontwerp op de 
locatie.

4 Vormstudie
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Typologieën
Voor de eerste aanzet zijn 
verschillende typologieën toegepast. 
In tegenspraak met de eisen van de 
gemeente is het waardevol te kijken 
hoe een toren op de locatie zou 
overkomen. Het probleem van een 
toren schuilt in het feit dat het gaat 
concurreren met onder andere de 
Dom en de Gross St. Martin. Het is 
ook meer de zaak om op horizontaal 
niveau de verbindingen te versterken 
en daar voegt een verticaal 
georiënteerd gebouw niks aan toe.

Als alternatief is gekeken naar een 
invulling bestaande uit verschillende 
bouwblokken. Deze versplintering 
kan positief werken voor het 
straatbeeld richting de bestaande 
bouwblokken, maar het werkt 
remmend voor het verkeer komende 
vanaf de Deutzer Brücke. Dit geeft 
een ongewenst effect omdat het 
verkeer juist duidelijkheid nodig heeft 
in de vorm van een eenduidige route 
waarbij de doorstroming voorop 
staat. Het introduceren van een 
ritme zou eerder vertragend kunnen 
werken. Ook ontstaan straten tussen 
de bouwblokken waarvan de kwaliteit 
in twijfel getrokken kan worden. Dit 
doordat deze straten ingeklemd 
liggen tussen de bestaande 
straatwand en de betonwand van de 
bruglanding. Deze opzet is echter 
wel uitgewerkt geworden door een 
groep studenten als onderdeel 
van een masterproject aan de 
Technische Universiteit Eindhoven 
onder begeleiding van Jos Bosman 
en Marcel Musch in de eerste helft 
van 2012. 

Als laatste is gekeken naar de 
invulling van de locatie door één 
volume. Dit blijkt het beste resultaat 
te geven omdat het aan de zijde 
van de bruglanding een continu 
gevelbeeld geeft wat bevorderend 
werkt voor de doorstroming van 
het gemotoriseerde verkeer. Het 
gemotoriseerde verkeer is een 
dominante factor in het geheel en in 
dialoog met het Maritim Hotel maakt 
die gevel de ‘poort’ naar de stad. 
De lagen van het gebouw kunnen 
afhankelijk van de context van functie 
veranderen. Zo kan de horeca in de 
onderste laag aangrenzend aan de 
Rijnpromenade gevestigd worden 
en de congresfunctie erboven. Met 
behulp van de juiste vorm kan het 
gebouw zelf de koppeling verzorgen 
tussen de Heumarkt en de Rijn. Deze 
benadering bied de beste basis 
voor het nieuwe ontwerp aan het 
brughoofd van de Deutzer Brücke en 
zal verder uitgewerkt worden. 
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Conclusie
Kort samengevat moet het nieuwe 
ontwerp uit één volume bestaan. 
De vorm moet actiever zijn in het 
sturen van de verkeersstromen aan 
de zijde van de bruglanding dan 
het Duftmuseum. Ook moet de 
aansluiting met de Heumarkt en Rijn 
beter vormgegeven worden waarbij 
de ruimte van de locatie optimaal 
benut wordt. Eventuele restruimte 
moet kwalitatief bruikbaar zijn en 
is minstens even belangrijk als het 
gebouw zelf. Het straatgevoel terug 
brengen zoals in het masterplan van 
Albert Speer is een mooi gebaar, mits 
de bewoners en ondernemers niet 
tegen een blinde gevel aan kijken. 
Verder moet de doorstroming van het 
verkeer richting de parkeergarage 
onder de Heumarkt en de tunnel 
onder het Maritim Hotel gewaarborgd 
blijven. Er kan gesteld worden dat het 
nieuwe ontwerp een ‘best of’ moet 
worden van het Duftmuseum en het 
masterplan van Speer, aangevuld 
met eigen inzichten.





5  Ontwerp KAR
 morfologische evolutie
 constructie
 gevels
 routing
 resultaat
 de smithsons
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Tijdens het ontwerpproces zijn 
verschillende onderdelen, van grof 
naar fijn, doorlopen. Sommige 
onderdelen gingen hand in hand 
waarbij de resultaten van één 
onderdeel zijn invloed uitoefende 
op een ander onderdeel. De 
strikte scheiding in onderdelen 
zoals deze in dit verslag te vinden 
is, zijn daardoor niet helemaal 
representatief voor het proces 
maar geven een gestructureerd 
inzicht in de hoofdstructuur van het 
ontwerpproces. 

Morfologische evolutie
Er is veel aandacht geschonken aan 
de uitwerking van de morfologie. 
Het is zaak goed te luisteren naar 
de locatie maar ook eigen inzichten 
erbij te betrekken. Dit samenspel 
moet tot een gebalanceerd ontwerp 
leiden. De eerste aanzet is vooral 
beïnvloed door de verkeersstromen 
binnen het gebied. Aan de zijde van 
de bruglanding moet de schil van 
het gebouw het verkeer, dat over 
de Deutzer Brücke uit oostelijke 
richting komt, begeleiden en licht 
bijsturen richting het zuidwesten, 
weg van de Heumarkt. Waar de 
schil het verkeer aan de bruglanding 
juist weg lijkt te drukken, moet het 
ontvangend werken aan de zijde van 
de Heumarkt en daar juist ruimte 
laten voor het afdraaiende verkeer 
richting de parkeergarage onder de 
Heumarkt of de tunnel onder het 
Maritim Hotel. Vanaf de binnenstad 
moet de gevel aan de bruglanding 
de overgang van Heumarkt naar de 
Deutzer Brücke begeleiden. Samen 
met de gevel van het Maritim Hotel 
moet het verkeer opgevangen en 

vervolgens doorgestuurd worden 
over de brug heen. 

De toegepaste methode voor 
het ontwerpen van de vorm 
kan vergeleken worden met het 
nemen van een rechthoekige blok, 
waarbij onder invloed van externe 
factoren, in dit geval voornamelijk 
stromingen binnen het gebied, 
delen afgeschaafd worden. Door het 
toepassen van deze methode is het 
mogelijk de vorm steeds verder te 
verfijnen. De transformatie van het 
brughoofd wordt voortgezet in het 
ontwerpproces van dit gebouw. 

De gekozen vormentaal had ook 
rond kunnen zijn. Toch is de keuze 
op het maken van scherpe lijnen 
gevallen omdat ronde vormen in 
Keulen schaars zijn. Als een hoek 
gemaakt wordt is deze ofwel haaks, 
of hij is afgeschuind. Ook in andere 
aspecten lijkt Keulen een wat 
rauwer randje te hebben waarbij de 
verfijnde vormgeving van gebogen 
vlakken niet helemaal op zijn plaats 
lijken te zijn. De locatie vraagt om 
een robuustere aanpak. Door het 
gebruik van driehoekige vlakken  
is het mogelijk om het geheel een 
dynamisch uiterlijk te geven.

Het gebouw kan grofweg opgedeeld 
worden in twee volumes, te weten 
de onderbouw en bovenbouw. Deze 
twee zijn geschakeld aan elkaar in 
verticale richting en hebben een 
vergelijkbare vormentaal. De functies 
zijn echter gescheiden wat zijn 
weerslag zal hebben op de gevels. 

Om de verbinding tussen de 
Heumarkt en de Deutzer Brücke 

5 Ontwerp KAR
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te maken zal de onderbouw als 
verhoogde straat fungeren. Mensen 
zien graag waar ze ongeveer uit 
gaan komen als ze ergens naar toe 
lopen, dit is belangrijk om mee te 
nemen in het ontwerp. Er moet een 
zichtlijn zijn vanaf de Heumarkt naar 
de Deutzer Brücke zodat duidelijk is 
dat de verhoogde straat uiteindelijk 
op de brug uitmond. Deze straat 
zal aangekleed worden met 
klinkers zodat het een doorlopend 
geheel vormt met de Heumarkt. De 
straatlantaarns zijn eigentijds en 
definiëren door de gebogen kop 
beter de ruimte tussen de straat en 
de gevel voor een meer geborgen 
gevoel.  Aan de zijde van de 
Heumarkt bevindt zich momenteel 
een ontluchtingselement voor de 
parkeergarage wat in de stijl van 
het Maritim Hotel vormgegeven 
is. Deze wordt opgenomen in het 
nieuwe ontwerp en zal ongewijzigd 
blijven. Dit versterkt alleen maar de 
link tussen de twee gebouwen aan 
weerszijde van de bruglanding. 

Tijdens de bezoeken aan Keulen 
was het opvallend dat er regelmatig 
mensen te voet uit de inrit van de 
parkeergarage onder de Heumarkt 
kwamen en richting de Heumarkt 
liepen. Ook liepen mensen zo terug 
de parkeergarage in. Dit terwijl 
er geen faciliteiten zijn die op dit 
gebruik ingesteld zijn. De enige 
in en uitgangen voor voetgangers 
bevinden zich op de Heumarkt zelf. 
Dit bood echter wel een kans om de 
situatie door een kleine aanpassing te 
verbeteren. Door een route te maken 
om het ronde ontluchtingselement 
heen is het mogelijk om een 
verbinding tussen de garage en de 

verhoogde straat te maken. Deze 
koppeling kan vooral in het voordeel 
zijn voor congresbezoekers met 
eigen vervoer.

Aan de Rijnzijde is de onderbouw 
breder en onder de verhoogde straat 
bevindt zich de restaurant functie. 
De straat is daar letterlijk het dak 
van de onderbouw. De onderbouw 
maakt visueel de straatwand van 
de Rijnpromenade tussen het 
bestaande bouwblok en de wand 
van de bruglanding af, die op zijn 
beurt weer in verbinding staat met de 
gevel van het Maritim Hotel. Hierdoor 
wordt een straat gevormd tussen 
de oude bebouwing en het nieuwe 
bouwdeel in. De hoogte blijft beperkt 
tot twee bouwlagen zodat er voor 
de bestaande bebouwing genoeg 
natuurlijke lichtinval gewaarborgd 
blijft. Waar de bovenbouw het moet 
hebben van grote gebaren kan de 
onderbouw kleinschaliger blijven. 
Hier is de menselijke maat beter 
voelbaar in de interne en externe 
ruimtes die het gebouw definieert. 
Daardoor sluit de onderbouw 
beter aan op de bestaande 
bouwblokken en zal de bovenbouw 
de overgang naar het collosale 
Maritim Hotel verzorgen. Op deze 
manier wordt er op morfologisch 
gebied vormgegeven aan de 
overgang tussen noord en zuid. De 
onderbouw is echter niet massief, 
maar deze bevat een binnenplaats 
die de koppeling tussen de Rijn en 
de verhoogde straat verzorgd. De 
binnenruimte is zichtbaar vanuit de 
zijstraten en zorgt voor een visuele 
scheiding tussen het gedeelte aan 
de Rijnpromenade en het gedeelte 
aan de tunnelzijde. Hierdoor is een 
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lichte variatie in gevelbeeld mogelijk 
waardoor het geheel minder groots 
en zwaar overkomt. De verhoogde 
straat maakt hierdoor een korte 
overbrugging boven de opening naar 
de binnenplaats. Deze overbrugging 
refereert aan, en kan gezien worden 
als verlengde van, de Deutzer 
Brücke en neemt daardoor dezelfde 
opbouw en kleurstelling over. De 
stalen liggers blijven onafgewerkt in 
het zicht wat de visuele onderbreking 
versterkt. 

De bovenbouw bevat alle congres 
gerelateerde functies en neemt 
het dynamische aspect voor zijn 
rekening. Dit is echter alleen maar 
van toepassing op de zijde aan 
de bruglanding. De andere zijdes 
richting de Heumarkt, het bestaande 
bouwblok en de Rijnpromenade 
vragen niet om een dynamische 
benadering, omdat op die 
betreffende plaatsen de voetganger 
het straatbeeld domineert. Door 
letterlijk een kop aan het gebouw 
te maken aan de zijde van de Rijn 
is het mogelijk om de overgang te 
maken van dynamisch naar statisch. 
Dit effect wordt versterkt door het 
dak en de zuidgevel, de gevel 
aan de zijde van de bruglanding, 
in elkaar door te laten lopen. 
Hierdoor oogt die betreffende gevel 
bijna letterlijk als een schil die het 
‘vlees’ van het gebouw omhult. 
Het ‘vlees’ is wezenlijk anders van 
structuur dan de schil en door 
deze als twee aparte, maar wel 
met elkaar verbonden, elementen 
te beschouwen is het mogelijk om 
aan de Heumarkt zijde op dezelfde 
manier de overgang te maken van 
het dynamische naar het statische 

uiterlijk. De schil bepaald deels de 
vorm van het ‘vlees’ waardoor de 
twee onlosmakelijk verbonden zijn 
met elkaar. De vorm van de schil zal 
dan ook aan de binnenkant van het 
gebouw voelbaar zijn en zijn stempel 
drukken op de daar gevormde 
ruimtes. Voor de congreszaal heeft 
dit een positief gevolg op akoestisch 
gebied. Doordat het dak en een deel 
van de gevel gebogen is heeft dit een 
ideale vorm voor de weerkaatsing 
van de geluidsgolven. De wanden en 
plafonds worden aan de binnenzijde 
afgewerkt met open gipsplaten 
waardoor de galm beperkt wordt. 
Zeker in verband met de glazen 
wanden aan de achterzijde van de 
zaal is dit wenselijk. 

De onderste bouwlaag van 
de bovenbouw grenst aan de 
verhoogde straat en vormt de 
verticale overgang tussen de onder 
en bovenbouw. In de basis heeft het 
een diamantachtige vorm waardoor 
het in samenwerking met enerzijds 
het Maritim Hotel aan de zuidzijde 
en anderzijds de bestaande 
bouwblokken aan de noordzijde 
een ontvangend gebaar maakt. Aan 
beide kanten vanuit beide richtingen, 
oost en west, ontstaat de vorm van 
een fuik die de stromen, voetgangers 
en verkeer, opvangt en begeleid. 
Waar aan de brugzijde de hele gevel 
meedoet in het geven van sturing 
aan de verkeersstroom doordat deze 
van ver waargenomen kan worden, 
wordt aan de zijde van de verhoogde 
straat door de eerste verdieping een 
overstek gemaakt. Hierdoor krijgt de 
kop aan de Heumarkt meer massa 
en vult de gevel beter het gat in 
de wand van de Heumarkt op. Zo 
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ontstaat er een betere overgang 
van de bestaande bebouwing naar 
het Maritim Hotel. De daklijn van 
de bovenbouw helpt hierbij doordat 
het aan de noordzijde de daklijn van 
de bestaande bebouwing spiegelt. 
Daarna loop het geleidelijk af in de 
richting van het Maritim Hotel, zodat 
het visueel geschakeld wordt met 
het daklandschap van het lager 
gelegen congresdeel. De zijde aan 
de bruglanding maakt alleen een 
licht overstek aan de Rijnzijde uit 
functioneel oogpunt, omdat daar het 
logistieke gedeelte zit met een laad- 
en losdock voor vrachtwagens. 
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Constructie
De vormgeving van het gebouw is 
beperkend voor de mogelijkheden 
op constructief gebied. De locatie 
vraagt om een betonnen bak om de 
gronddruk en de grondwaterstand 
tegen te gaan, maar de bovenbouw 
vraagt door zijn hoekige zijdes en 
grote overspanningen om een stalen 
framewerk zodat zo min mogelijk 
kolommen noodzakelijk zijn. De 
constructie is complex doordat in de 
bovenbouw maar weinig wanden een 
hoek van 90 graden maken. Vooral 
de congreszaal is zeer complex 
door de grote overspanningen, de 
vide ter grootte van de hele zaal en 
het zwevende balkon wat tussen 
twee verdiepingsvloeren inhangt. 
In overleg met ir. Rijk Blok is de 
uiteindelijke constructie bepaald. 
Hierbij moet wel helder gesteld 
worden dat deze constructie niet 
constructief doorberekend is, maar 
puur met behulp van vuistregels 
tot stand is gekomen. Elke vloer 
bestaat uit vakwerkliggers van 
1 meter hoog om de benodigde 
overspanning van maximaal 20 
meter te kunnen behalen. Hier 
kunnen de benodigde installaties 
en leidingen doorheen gelegd 
worden. Doordat de vloervelden ook 
vaak met schuine zijdes eindigen 
is gekozen voor een ‘Bubbledeck’ 
vloer. Deze vloeren behalen grote 
overspanningen, hebben het 
voordeel dat ze constructief in twee 
richtingen werken en kunnen naar 
wens in vorm aangepast worden. 
Ook zijn ze geschikt voor het gebruik 
van betonkernactivering, waarbij 
de massa van het gebouw gebruikt 
wordt als verwarmingselement. In 
verband met de brandwerendheid 

worden onder de vakwerkliggers 
dubbele gipsplaten aangebracht. De 
vakwerkliggers worden vervolgens 
opgevangen door ronde staal 
kolommen van 400 mm doorsnee 
die in verband met brandwerendheid 
gevuld worden met beton. Als 
randbalken worden stalen IPE600 
liggers gebruikt. 

De congreszaal bevindt zich deels 
boven de weg die als toegang 
voor de parkeergarage onder de 
Heumarkt dient. Om te voorkomen 
dat kolommen in de rijbanen komen 
te staan, is het aantal kolommen 
plaatselijk van 7 naar 4 exemplaren 
terug gebracht. De consequentie 
van deze ingreep is zichtbaar in de 
glazen gevel van de congreszaal 
aangrenzend aan de verhoogde 
straat, waar robuuste schuine 
spanten in het gevelvlak voor de 
krachtsafdracht zorgen. De spanten 
zijn een beeldbepalend element die 
het gebouw beter leesbaar maken op 
constructief gebied. Twee kolommen 
staan daardoor noodgedwongen 
tussen de rijbanen in, maar er is 
voldoende ruimte waardoor deze 
geen obstakel voor het verkeer 
vormen. De meeste kolommen staan 
op de al in de locatie aanwezige 
groenvoorziening, in de vorm van 
door stoepranden afgeschermde 
stukken gras. Alle kolommen die 
aan de onderkant van het gebouw 
zichtbaar zijn, lopen taps van boven 
naar beneden toe waardoor ze 
slanker ogen en de krachtsafdracht 
visueel gemaakt wordt.
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Gevels
De gevels zijn sterk beïnvloed door 
de eisen van de functies. Hierbij 
is de congresfunctie leidend en 
neemt het restaurantdeel deze 
in aangepaste vorm over. Het 
congresgedeelte bevat aan de zijde 
van de Heumarkt, de bestaande 
bouwblokken en de Rijn glazen 
gevelelementen van vloer tot plafond 
zodat de bezoekers kunnen genieten 
van het uitzicht op de Altstadt met 
al zijn iconische kerktorens. Alle 
glazen gevelelementen bevinden 
zich aan de noord, oost en west 
zijdes van het gebouw waardoor 
er geen ongunstige opwarming of 
andere nadelige effecten van het 
zonlicht plaatsvinden, zonder in te 
hoeven boeten op de toetreding van 
natuurlijk daglicht. De glasvlakken 
hebben afmetingen van 2 bij 3 
meter en bestaan uit driedubbele 
beglazing. De ramen zijn omsloten 
door staalkozijnen van Janssen 
waarbij de tussenstijlen uitgevoerd 
zijn met stalen T-profielen aan de 
binnenzijde en een afdekkap-loze 
aansluiting van de glazen delen 
aan de buitenzijde. Hierdoor liggen 
de glazen delen in één vlak zonder 
onderbrekingen van raamstijlen. De 
stalen T-profielen zorgen ervoor dat 
de kijkhoek van binnen naar buiten 
groter wordt en de raamkozijnen 
minder nadrukkelijk aanwezig zijn 
dan met traditionele kokerprofielen 
het geval is. De glasvlakken liggen 
nagenoeg gelijk met de buitengevel 
waardoor de interne ruimte 
optimaal benut kan worden en het 
gevelbeeld rust uitstraalt. Voor de 
gesloten delen is veel overwogen. 
De expressieve vormgeving en 
de gekozen constructiemethode 

zorgen ervoor dat de keuze voor 
een geschikt gevelmateriaal beperkt 
is.  Deze kunnen niet op traditionele 
wijze opgebouwd worden waardoor 
ze vragen om een materiaal dat als 
plaat toegepast kan worden. De 
expressieve vormgeving brengt als 
extra risico met zich mee dat het 
toepassen van materialen, die niet 
in de omgeving terug te vinden zijn, 
ervoor kunnen zorgen dat het nieuwe 
gebouw in zijn geheel zal afsteken 
tegen de huidige bebouwing en 
daarmee zichzelf in een isolement 
plaatst. Iets dat niet de bedoeling 
is gezien het feit dat het nieuwe 
ontwerp juist de banden tussen de 
Rijnpromenade, de Deutzer Brücke 
en de Heumarkt moet versterken. 
Een als een eiland op zichzelf 
staand gebouw zou daarom zeer 
ongewenst zijn. De gesloten delen 
zijn daarom gemaakt van prefab 
beton elementen van 2 bij 3 meter. 
Deze bevatten een subtiele grijstint 
die ook in de bestrating en in de 
wand van de bruglanding terug te 
vinden is. Aan de zuidkant van de 
congreszaal, achter het podium, 
zijn  verticaal draaibare betonnen 
panelen aangebracht. In gesloten 
toestand liggen deze in lijn met het 
gevelvlak en in open toestand, onder 
een hoek van 45 graden, zijn de 
openingen gericht naar de zijde van 
de Heumarkt. Hierdoor behoudt de 
gevel vanaf de Deutzer Brücke een 
gesloten beeld dat vooral sturend 
werkt, terwijl het naar de Heumarkt 
toch open is. De centerpengaten in 
de betonnen gevelelementen zijn 
afgewerkt met stalen conussen als 
een modern ornament in reactie op 
de, volgens traditie, ornamentrijke 
gebouwen in Keulen. Het gebruik 
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p87

details wandopbouw

details wall construction 

van roestvrijstaal komt ook terug 
in de constructie van het gebouw, 
de raamkozijnen en de gevel aan 
de bruglanding die bedekt is met 
staalplaten van 3 bij 1.5 meter. Het 
gebruik van roestvrij staal refereert 
aan het gebruik van dit materiaal 
in de vele auto’s die dagelijks over 
de Deutzer Brücke rijden. Het staal 
is koudgewalst en heeft een matte, 
diepgrijze uitstraling. Zo zal het 
niet het verkeer verblinden, maar 
weerspiegeld het wel de ruwe kant 
van Keulen, waar veel steenachtige 
en ruwe materialen de boventoon 
voeren. Ook zal het in het donker het 
langsrazende verkeer weerspiegelen 
op een abstracte manier, waarbij 
de matte lichtreflecties de gevel 
extra dynamisch maken. Het 
gebruik van staal sluit goed aan 
op het beton door de matte en iets 
donkere grijze kleurtint. Door deze 
kleurnuance en de verschillende 
materiaaleigenschappen zijn het 
‘vlees’ en de schil duidelijk van 
elkaar te onderscheiden, maar 
vormen ze wel een geheel. Beide 
materialen hebben bovendien een 
zakelijk en modern karakter dat goed 
past bij de functie van het congres. 
De kleurstelling zal ook binnen 
doorgezet worden voor het neutrale 
karakter. 

Ook het restaurantdeel bestaat uit 
prefab betonelementen voor de 
gesloten geveldelen. De ramen 
zijn hier echter uitgevoerd met een 
negge, waardoor ze ten opzichte 
van de ramen in het congresdeel 
niet gelijk met het gevelvlak liggen, 
maar iets terug. Hierdoor ontstaat 
een levendiger en vriendelijker 
gevelbeeld dat in combinatie met 

de borstwering beter aansluit op 
de bestaande bebouwing. De 
terug liggende ramen werken 
uitnodigend voor bezoekers doordat 
het gebouw ruimte af lijkt te staan 
aan de openbare ruimte. Door het 
toepassen van borstweringen wordt 
de menselijke schaal beter voelbaar 
en is het verschil in functie ook in 
het gevelbeeld te herleiden. De 
ambiance is nog steeds van zakelijk 
karakter maar het geheel is meer 
omsloten dan in het congresdeel. 
Schuifpuien aan de kop van de 
Rijnzijde en aangrenzend aan de 
binnenplaats maken het mogelijk 
om een route vanaf de Rijn te maken 
door het restaurant heen. Ook bied 
het de mogelijkheid om plaatselijk 
terrassen te maken. 

De afwisselende open en gesloten 
delen in de onderbouw remmen 
de voorbijgangers af, terwijl 
de horizontaal georiënteerde 
bovenbouw vooral voor 
doorstroming zorgt, wat aansluit op 
het gebruik van de openbare ruimte 
waar de betreffende bouwdelen op 
aansluiten. Het gedeelte aan de 
tunnelzijde is door de aanwezige 
ramen verticaler georiënteerd 
waardoor het visueel een brug 
maakt met de centrale ingang van 
de bovenbouw. Deze ranke ramen 
lopen de hoek om richting de tunnel 
onder het Maritim Hotel. Hierdoor 
wordt aan de straatzijde een ritme 
geïntroduceerd die in de bocht 
remmend kan werken op het verkeer. 
Bijna alle zijdes waar het verkeer 
mee in contact komt zijn voorzien 
van stalen gevelbekleding. Als hoek 
beëindiging worden deze staalplaten 
de hoek om gevouwen. De wand van 
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doorsnedes

sections

plattegrond 

begane grond

floorplan

ground floor

0=41700üNN

1. binnenplaats

inner square

2. restaurant

371.4m2

3. garderobe

wardrobe

100.2m2

4. receptie/kantoor

reception/office

48.6m2

5. congres ingang

congress entrance

6. heren toilet

male restroom

6.1m2

7. dames toilet

female restroom

6.1m2

8. mindervalide toilet

disabled restroom

4.2m2

p90-91

digitale impressie 

van onder de 

Deutzer Brücke

digital impression

from underneath the 

Deutzer Brücke

p92-93

digitale impressie 

restaurant richting

de Deutzer Brücke

digital impression

restaurant towards 

the Deutzer Brücke

de bruglanding onder de verhoogde 
straat blijft ongewijzigd. Er worden 
alleen toevoegingen gedaan aan de 
huidige situatie zonder bestaande 
elementen onnodig te verwijderen. 

Routing
Het gebouw bestaat zoals eerder 
vermeld uit twee hoofdfuncties en 
alle daarbij horende faciliteiten. 
In de onderbouw bevindt zich het 
restaurant en in de bovenbouw 
bevinden zich alle congres 
gerelateerde faciliteiten. 

Op de begane grond aan de Rijnzijde 
ligt het restaurant. De hoofdingang 
bevindt zich in de straat aan de 
noordzijde van het gebouw en een 
tweede ingang bevindt zich aan 
het binnenpleintje, zodat ook vanaf 
de verhoogde straat snel toegang 
verkregen kan worden naar het 
restaurant. Tussen het restaurant en 
de bruglanding in bevindt zich een 
speciale congresingang. Het was 
eerst de bedoeling om een fysieke 
verbinding met het congresgedeelte 
van het Maritim Hotel te maken via 
een tunnel onder de bruglanding. 
Deze tunnel zou eventueel zelfs als 
verlengde van het restaurant kunnen 
functioneren. Het bleek echter 
onmogelijk om deze verbinding te 
realiseren aangezien de lobby van 
het Maritim Hotel 4 meter boven het 
maaiveldniveau van de Heumarkt ligt. 
Zelfs met behulp van trappen bleek 
een fysieke connectie onmogelijk 
door verschillende technische-, 
ventilatie- en hoogspanningsruimtes. 
Ook is de ruimte om een tunnel te 
maken beperkt door de al aanwezige 
tunnel onder het Maritim Hotel. De 

inspanningen en verbouwingen die 
verricht zouden moeten worden om 
een koppeling mogelijk te maken 
wegen niet tegen de voordelen op. 
Een alternatief in de vorm van een 
luchtbrug is ook niet wenselijk. Dit 
omdat een luchtbrug een visueel 
obstakel in de verkeersstroom zal 
zijn, wat een remmende werking 
kan hebben op het verkeer en 
daarmee alle gedane inspanningen 
teniet doet om het nieuwe gebouw, 
in samenwerking met het Maritim 
Hotel, de verkeersstroom te laten 
begeleiden. Bovendien is er dan 
geen logische route van en naar 
beide gebouwen waardoor de 
bruikbaarheid ervan in twijfel 
getrokken kan worden. Dit zou tot 
gevolg hebben dat de tunnel of de 
luchtbrug maar door een enkeling 
gebruikt zal worden en dat het 
gros van de bezoekers buitenlangs 
zullen lopen. Juist door die laatste 
vaststelling is besloten een aparte 
congresingang aan de Rijn te maken. 
Het gebouw is van zichzelf expressief 
genoeg om herkent te worden als 
congresgebouw. Bezoekers die 
vanaf het station komen en over de 
Rijnpromenade lopen of bezoekers 
die vanaf de achteringang van het 
Maritim Hotel komen, kunnen via de 
speciale ingang aan de Rijn toegang 
krijgen tot het congresgebouw. 
Dit voorkomt dat grote groepen 
bezoekers door het restaurant 
moeten lopen om van de congreszaal 
of andere faciliteiten gebruik te 
maken. Op deze laag bevinden zich 
ook een receptie met kantoorruimte 
en een garderobe. Het restaurant 
is ook bereikbaar van binnenuit 
via de algemene verkeersruimte 
met trappenhuis en liften. 
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p95

plattegrond niveau 1

floorplan level 1

3500+

9. VIP/speciale 

gelegenheden

VIP/special occasions

131.7m2

10. restaurant

278.4m2

11. VIP/speciale 

gelegenheden

VIP/special occasions

105.3m2

12. mindervalide toilet

disabled restroom

5.2m2

13. dames toilet

female restroom

6.7m2

14. heren toilet

male restroom

6.7m2

15. keuken

kitchen

174.8m2

16. opslag

storage

75.2m2

p96-97

digitale impressie 

restaurant richting

de Heumarkt

digital impression

restaurant towards 

the Heumarkt

Via het trappenhuis of de liften kan 
de eerste verdieping bereikt worden.
Op vier van de vijf verdiepingen 
zijn integraal toegankelijke toiletten 
aanwezig die zo dicht mogelijk bij de 
stijgpunten te vinden zijn. Gezien de 
locatie kan voor het spoelen van de 
toiletten Rijnwater gebruikt worden 
wat de duurzaamheid ten goede 
komt. Het grootste deel bestaat ook 
hier uit het restaurant wat met een 
trap aan de noordzijde in verbinding 
staat met de ondergelegen 
verdieping. Ook bevinden zich hier 
twee apart gelegen VIP ruimtes voor 
besloten feesten. De VIP ruimte aan 
de Rijnzijde heeft uitzicht op de Rijn 
en de Rijnpromenade en is voorzien 
van een eigen bar die geschakeld 
is met de keuken. De andere VIP 
ruimte bevindt zich aan de zijde 
van de Heumarkt en kijkt via smalle 
ramen uit op het verkeer dat langs de 
Heumarkt afbuigt richting de tunnel 
onder het Maritim Hotel. Grotere 
raampartijen kijken uit op de straat 
aan de noordzijde van het gebouw 
en op het binnenplein. Doordat deze 
ruimte halverwege de locatie ligt en 
zich geen ruimte eronder bevindt, 
ligt het vloerniveau 1 meter lager dan 
bij de overige ruimtes. De keuken is 
geschakeld aan een opslagruimte 
met gescheiden voedsel- en 
afvalliften die in verbinding staan 
met het logistieke gedeelte van 
de bovenliggende verdieping. 
Eten kan vanuit de keuken via 
kleine bordliften naar de onderste 
verdieping getransporteerd worden. 
Het trappenhuis en de liften bevatten 
een ramen die zicht bieden op het 
verkeer dat de tunnel onder het 
Maritim Hotel in of uit rijdt. 
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plattegrond niveau 2

floorplan level 2

7000+

17. congreszaal

congress hall

18. foyer I

279.5m2

19. VIP suite/kantoor

VIP suite/office

25.8m2

20. logistiek/opslag

logistics/storage

167.0m2

p100-101

digitale impressie 

hoofdingang

digital impression

main entrance

p102-103

digitale impressie

congreszaal

digital impression

congress hall

Via het trappenhuis of de liften 
kan de tweede verdieping bereikt 
worden. Deze verdieping grenst 
aan de verhoogde straat waar ook 
de hoofdingang van het gebouw 
zich bevindt. Ook bied het de basis 
voor de grote congreszaal. De 
hoofdingang ligt centraal waardoor 
het zowel vanaf de Rijnpromenade 
en Deutzer Brücke als vanaf de 
Heumarkt goed bereikbaar is. 
Na binnenkomst is er direct een 
informatiebalie en is het mogelijk 
om via de trappen of de liften dan 
wel naar de congresfuncties boven, 
of de restaurantfunctie beneden 
te gaan. Aan de oostzijde ligt het 
logistieke gedeelte dat in directe 
verbinding staat met een laad- en 
losdock aan de brugzijde. Hier 
kunnen vrachtwagens laden en 
lossen en direct aansluiting op de 
hoofdroute vinden. Deze ontsluiting 
is ideaal omdat op deze manier een 
eventueel alternatieve route via de 
Rijnpromenade niet nodig is. Via 
het laad- en losdock is het mogelijk 
objecten tot de grootte van een 
vleugelpiano binnen te brengen. 
Geschakeld aan het logistieke 
gedeelte ligt een kantoor dat 
gebruikt kan worden als VIP ruimte 
voor belangrijke gastsprekers. Deze 
kunnen via het laad- en losdock 
binnen gebracht worden en zich 
terugtrekken in het kantoor. De 
meest zuidelijke lift kan gebruikt 
worden als directe transportroute 
van het logistieke deel via de foyer 
naar de congreszaal of via de lift 
naar andere verdiepingen. Grotere 
objecten kunnen via dubbele 
deuren aan de noordzijde verplaatst 
worden. Aan de zuidzijde van de 
foyer bevindt zich een zaaltoegang 

met transportlift. Hierdoor is het 
mogelijk grote of zware objecten 
tot aan het verzinkbare podium te 
transporteren. In de congreszaal zelf 
kunnen de stoelen van de eerste vijf 
rijen eventueel verwijderd worden 
om zo het vloerveld bij het podium 
te vergroten. Hierdoor is de zaal iets 
flexibeler in gebruik en kunnen kleine 
bandjes of kleine toneeluitvoeringen 
gehouden worden waarvoor weinig 
faciliteiten benodigd zijn. 
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plattegrond niveau 3

floorplan level 3

11200+

21. foyer IV

270.9m2

22. foyer III

170.0m2

23. foyer II/

expositieruimte

foyer II/exposition space

388.6m2

24. heren toilet

male restroom

65.0m2

25. mindervalide toilet

disabled restroom

4.5m2

26. dames toilet

female restroom

59.2m2

p106-107

digitale impressie 

congreszaal

digital impression

congress hall

p108-109

digitale impressie 

foyer II/expositieruimte

digital impression

foyer II/exposition space

De liften of de grote trap in de 
centrale foyer geven toegang tot de 
derde verdieping. Deze bestaat voor 
het grootste gedeelte uit een open 
ruimte die als foyer en expositieruimte 
dient. Aan de oost- en zuidzijde 
bevinden zich gesloten wanden. De 
noord- en westzijde zijn open en 
bieden zicht op de Heumarkt en de 
verhoogde straat. Het balkon is via 
twee kanten bereikbaar en door het 
gebrek aan wanden staat de foyer in 
open contact met de zaal. Een vide 
bied zicht op de hoofdingang en de 
inkomsthal. 
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plattegrond niveau 4

floorplan level 4

15200+

27. foyer VI

356.1m2

28. foyer V

380.3m2

29. dak terras

roof terrace

358.3m2

30. dames toilet

female restroom

25.2m2

31. heren toilet

male restroom

25.0m2

32. conferentieruimte I

conference room I

60.1m2

33. conferentieruimte II

conference room II

55.7m2

32+33. 

conferentieruimte XL

conference room XL

115.8m2

34. conferentieruimte III

conference room III

55.7m2

35. conferentieruimte IV

conference room IV

73.7m2

34+35. 

conferentieruimte XL

conference room XL

129.4m2

p112-113

digitale impressie 

congreszaal

digital impression

congress hall

p114-115

digitale impressie 

richting dakterras

digital impression

towards roof terrace

Via een trap of de liften kan de vierde 
verdieping bereikt worden. Deze 
verdieping bevat een dakterras dat 
aan verschillende conferentieruimtes 
geschakeld is. Afhankelijk van de 
indeling kunnen hier rond de 40 
zittende bezoekers gebruik van 
maken. Door de tussenwanden weg 
te schuiven is het mogelijk van twee 
ruimtes één grote ruimte te maken. 
Ook bied deze verdieping toegang 
tot het balkon van de congreszaal 
en de ruimte rondom de zaal 
kan gebruikt worden als foyer. In 
de zuidgevel ter hoogte van de 
conferentieruimtes bevindt zich een 
raam wat zicht bied op het restaurant 
van het Maritim Hotel. Zo wordt een 
visuele verbinding gemaakt tussen 
de twee gebouwen. 
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plattegrond niveau 5

floorplan level 5

19200+

36. technische ruimte I

technical room I

79.7m2

37. technische ruimte II

technical room II

141.1m2

38. mindervalide toilet

disabled restroom

5.0m2

39. dames toilet

female restroom

6.5m2

40. heren toilet

male restroom

6.5m2

41. conferentieruimte V

conference room V

43.9m2

42. conferentieruimte VI

conference room VI

48.9m2

41+42. 

conferentieruimte XL

conference room XL

92.8m2

43. conferentieruimte 

VII

conference room VII

44.0m2

44. conferentieruimte 

VIII

conference room VIII

60.1m2

43+44. 

conferentieruimte XL

conference room XL

104.1m2

p118-119

digitale impressie 

conferentie ruimte

digital impression

conference room

De vijfde en laatste verdieping kan 
ook bereikt worden via een trap of de 
liften en wordt voor een deel in beslag 
genomen door technische ruimtes. 
Gelijk bij het verlaten van de lift, of 
bij het om de hoek lopen komende 
vanaf de trap, kijken bezoekers 
direct richting de toren van de Gross 
St. Martin. Hierna bieden de grote 
raampartijen zicht op de Rijn en over 
de daken van de bouwblokken aan 
de Rijnpromenade. Aan deze gang 
grenzen weer vier conferentieruimtes 
die op dezelfde manier samen te 
voegen zijn als de conferentieruimtes 
op de vierde verdieping. 
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p121

digitale impressie 

exploded view KAR

digital impression 

exploded view KAR

p122-123

digitale impressie 

KAR in skyline Keulen

digital impression 

KAR in skyline Cologne

Resultaat
De uiteindelijke vorm van KAR is zeer 
sprekend. Deze kan omschreven 
worden als een sokkel die als een 
verlengde van de bruglanding 
fungeert en waarop een sculpturaal 
element staat. Die vormgeving is 
nieuw voor de locatie en misschien 
zelfs voor heel Keulen. Er zullen 
mogelijk mensen zijn die het idee 
hebben dat de vormgeving niks 
met zijn context te maken heeft, 
maar als ze beter naar het ontwerp 
kijken, zullen ze zien dat het gebouw 
volledig door invloeden van de 
context ontworpen is. Alleen op deze 
locatie komt het gebouw tot zijn recht 
zoals het bedoeld is. De complexiteit 
van de locatie voorkomt dat het 
gebouw zomaar opgepakt en ergens 
anders neergezet kan worden. De 
totale afmetingen van het gebouw 
bedragen ongeveer 150 bij 50 meter. 
Dit is echter breder dan de werkelijke 
volumes, omdat de bovenbouw 
verschoven is ten opzichte van de 
onderbouw. De bovenbouw meet 
ongeveer 110 bij 35 meter. Hierbij 
zit het op gebied van schaal tussen 
de, uit kleine panden opgebouwde, 
bouwblokken van de Altstadt en het 
collosale Maritim Hotel in. Ondanks 
dat het gebouw een groot gebaar 
op de locatie maakt, kan de locatie 
dit goed hebben en vraagt het juist 
om deze benadering. De poort 
tot de binnenstad mag duidelijk 
geprofileerd zijn en moet de balans 
op de locatie herstellen. Alleen met 
een contragewicht kan de overgang 
naar het Maritim Hotel verbeterd 
worden, want kleinschalige 
bebouwing zou opgeslokt worden 
door de grootsheid van het hotel. 

Met het KAR heeft het Maritim Hotel 
een waardige buur die bovendien 
voorzieningen bevat die ten gunste 
van het Maritim gesteld kunnen 
worden. Het KAR heeft veel te 
bieden aan zowel de gemeente 
Keulen alsook de Rijnpromenade en 
de Heumarkt. Met zijn opvallende 
architectuur is het een eyecatcher 
die duidelijk herkenbaar is voor 
bezoekers aan een congres, maar 
ook de toevallige voorbijgangers 
prikkelt om een kijkje naar binnen 
te nemen. De wisselende exposities 
zorgen ervoor dat het gebouw fris 
en vernieuwend blijft, openbaar 
toegankelijk voor bewoners van 
Keulen en bezoekers van buiten 
de stad. Ook de congreszaal bied 
tussendoor plaats voor kleinschalige 
optredens, lezingen of andere 
activiteiten. Hiermee is KAR een 
waardige opvulling voor het gat 
in de wand van de Heumarkt en 
bied het een goede optie als 
antwoord op de aan het begin 
gestelde onderzoeksvraag, om de 
verbindingen tussen de Heumarkt, 
Rijn en Deutzer Brücke aan te halen 
en te versterken. 
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p125

London

Economist Building 

Smithsons

De Smithsons
Het ontwerp voor KAR bevat een 
intrigerend gegeven in de vorm 
waarop het zichzelf presenteert. Het 
lijkt in eerste instantie weinig met 
zijn omgeving te hebben door de 
expressieve vormentaal, maar wie 
beter kijkt ontdekt dat het gebouw 
zijn vorm ontleend heeft aan de 
context en dat het daar onlosmakelijk 
mee verbonden is. Deze dualiteit 
zorgde voor een niet eerder in het 
ontwerpproces gemaakte parallel 
met de Smithsons.

De Smithsons hebben het Economist 
Building in Londen ontworpen dat 
in 1964 voltooid is. Niet alleen op 
het gebied van uiterlijke kenmerken 
heeft KAR overeenkomsten met 
het Economist Building, maar ook 
in de manier waarop het gebouw 
zichzelf in de context plaatst. Het 
Economist Building werd destijds, 
zij het op een positieve manier, als 
radicaal beschouwd, waarbij de 
parallel werd gemaakt met Ludwig 
Mies van der Rohe. De ontwerpen 
van de Smithsons worden ook wel 
omschreven met gebruik van de 
term ‘New Brutalism’. Een stroming 
die beschouwd kan worden als een 
rigoureuze toepassing van vorm, 
materiaal en constructie.
Het nieuwe ontwerp voor het 
brughoofd aan de Heumarkt kan op 
zijn beurt onder het deconstructivisme 
gerekend worden, een hedendaagse 
stroming binnen de architectuur 
die als radicaal gezien kan worden 
binnen de huidige maatstaven. 
Deconstructivisme laat zich lastig 
omschrijven omdat het weinig 
algemene eigenschappen kent, 
maar kenmerkend is vaak het gebruik 

van schuine wanden of vlakken. Feit 
is dat hoewel de schuine vlakken 
op het eerste oog irrationeel lijken, 
ze wel degelijk rationeel tot stand 
zijn gekomen met een bepaald doel 
voor ogen. Het dynamische karakter 
beperkt zich alleen tot de zijdes waar 
dat ook gevraagd is. Het overige 
gedeelte van het gebouw kent een 
meer traditionele opbouw die aansluit 
bij de bestaande bouwblokken.

Ondanks de uiterlijke verschillen 
tussen de torens van het Economics 
Building en het lange volume van 
KAR hebben beide ontwerpen 
ook op gebied van morfologie 
overeenkomsten. Het KAR heeft 
scherpe lijnen aan de verkeerszijdes 
en afgeschuinde, zachtere, hoeken 
aan de zijde van de Heumarkt, 
het bestaande bouwblok en de 
Rijnpromenade. De afgeschuinde 
hoeken zijn in veel ‘Keulense’ 
bouwblokken terug te vinden en 
accentueren vaak de hoofdwegen 
ten opzichte van de zijwegen. Ook 
steekt het KAR in materiaalgebruik en 
gevelopbouw af tegen de bestaande 
bebouwing, maar het gaat tevens 
een dialoog aan waarbij het de 
omgeving niet afstoot, maar juist 
de relaties in het gebied probeert 
te versterken. Niet alleen in vorm 
en functie is het een waardevolle 
toevoeging voor de locatie, maar ook 
in gebruik van openbare ruimte. Net 
als bij het Economist Building is ook 
bij KAR de tussenliggende ruimte 
even belangrijk als het gebouw 
zelf. Enerzijds gaat het een direct 
samenspel met het Maritim Hotel aan 
om het verkeer te kunnen opvangen 
en begeleiden. Anderzijds vormt het 
de stapsgewijze overgang van de 
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Economist Building 

Smithsons

kleinschalige stedenbouwkundige 
structuur van het stadshart van 
Keulen, naar de grootschalige 
structuur van het Maritim Hotel. Dit 
doet het door het straatgevoel terug 
te brengen en, net als het Economist 
Building, een verhoogde straat te 
maken die in het geval van Keulen 
de verbindingen tussen de Deutzer 
Brücke en de Heumarkt versterken. 
De kopse kanten zorgen voor een 
continuïteit van de wanden die de 
grenzen van de Heumarkt en de 
Rijnpromenade definiëren. 

Het gevelbeeld van het Economist 
Building stak af tegen de historische 
bebouwing van Londen maar was 
tegelijkertijd ook erg behoudend. 
De Smithsons hebben elegantie en 
structuur bereikt binnen de gevoelige 
context van de locatie door het 
toepassen van een gewaagde maar 
simplistische vormentaal. Verder is 
het gebouw direct in zijn organisatie, 
constructie en gebruik van prefab 
materialen. Het KAR heeft een 
soortgelijke benadering waarbij 
de expressie dominanter is, maar 
het wel een duidelijke organisatie 
kent en de constructie grotendeels 
zichtbaar laat. Ook in gevels kan 
het simplistisch genoemd worden, 
los van de complexe geometrie in 
bepaalde vlakken. Sprekend is dat 
het simplistische karakter verbonden 
lijkt te zijn met zakelijkheid, iets dat 
in de functie van beide gebouwen 
terug te vinden is. Vooral het 
restaurant deel, aangrenzend aan de 
Rijnpromenade, heeft in gevelbeeld 
een sterke overeenkomst met het 
Economist Building. 
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  Reflectie
 



Met dit ontwerp heb ik mijn eigen 
grenzen verlegd en mijzelf een 
uitdaging gegeven door stappen 
te zetten in een manier van 
denken, binnen een bepaalde 
architectuurstroming, waarin ik nooit 
eerder geopereerd heb. Hoewel mijn 
persoonlijke stijl als modernistisch 
gekenmerkt kan worden, met 
invloeden van het minimalisme, 
en ik respect heb voor architecten 
als Ludwieg Mies van der Rohe, 
Richard Meier, Zaha Hadid, Tadao 
Ando en John Pawson, heb ik zelden 
gebouwen ontworpen die in expressie 
zo opvallend zijn binnen hun 
context. Mijn persoonlijke interesse 
schuilt vaak in het herbestemmen 
van bestaande gebouwen of het 
ontwerpen van nieuwbouw met 
respect voor het verleden en de 
huidige context. Daarin ben ik 
mogelijk meer behoudend van 
stijl dan de hiervoor genoemde 
architecten. Het ontwerpen van 
een gebouw met een iconische 
allure stond dan ook haaks op mijn 
eigen visie wat betreft iconische 
architectuur. Hierin schuilde voor 
mij dan ook de uitdaging om een 
gebouw te ontwerpen met een 
iconische uitstraling die één is met 
zijn context. Een icoon dat niet ten 
koste van zijn omgeving schreeuwt 
om aandacht, maar de aandacht naar 
zich toe trekt zonder de bestaande 
bebouwing weg te drukken. Met dit 
ontwerp ben ik van mening dat ik in 
die opzet geslaagd ben. De vorm is 
expressief, het gebouw is groots en 
toch past het mooi op die plek in de 
stad. Ik heb dan ook met veel plezier 
aan dit project gewerkt en ondanks 
dat ik het geheel nog graag verder 
uitgewerkt zou willen hebben, geeft 

het een goed en compleet beeld van 
de potentie van de locatie. Ik wil mijn 
begeleiders Jos Bosman, Maarten 
Willems en Ralph Brodruck, maar 
zeker ook mijn oud-docenten en 
projectbegeleiders waaronder Jan 
Schevers en Sjef van Hoof, bedanken 
voor de inzet en professionele 
manier van coaching. Dit heeft zowel 
bij de voorgaande projecten, als bij 
dit eindproject gezorgd voor een 
scherper eindresultaat. Ook wil ik 
graag Rijk Blok bedanken voor het 
meedenken over de constructieve 
kant van het ontwerp en Wil van der 
Laan voor het beschikbaar stellen 
van zijn schilderkunst, waardoor ik de 
kans had om een mogelijke invulling 
en gebruik van bepaalde ruimtes 
te demonstreren. Dit project is al 
met al een geweldige afsluiting van 
4 zeer goed bevallen jaren aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. 

Yuri Buteijn

Reflectie
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Onderstaande bronnen zijn geraadpleegd tijdens 
het vooronderzoek naar de transformatie van het 
brughoofd:
The following sources were consulted during the 
preliminary investigation into the transformation of 
the bridgehead:

Aerts, R., Beelen, H., Burón Klose, X., Buteijn, 
Y., Chermin, B., van den Elzen, R., Filippini, 
G., Hermens, F., Meslec, M., Mingels, O., 
Mohammadzadeh Sarab, M., 
Metropolitan Ensemble – First Impressions, 
Eindhoven, Eindhoven University of Technology, 
2011. 

Aerts, R., Beelen, H., Burón Klose, X., Buteijn, 
Y., Chermin, B., van den Elzen, R., Filippini, 
G., Hermens, F., Meslec, M., Mingels, O., 
Mohammadzadeh Sarab, M., 
Metropolitan Ensemble - Analysis of Cologne, 
Eindhoven, Eindhoven University of Technology, 
2012, 
p167-218.

Regionale Brückenschläge - Kleine Geschichte 
der Rheinüberwege, 
2011, http://www.regionale2010.de/de/newsletter_
gdv/regionale_ brueckenschlaege/index.html

Buschmann, W., Kierdorf, A., Köln_Brücken, 
2011, http://www.rheinische-industriekultur.de/
objekte/koeln/ bruecken/bruecken.html

Entwurf zur linksrheinischen Bebauung, 1925, 
2011, http://www.bilderbuch-koeln.de/
Fotos/287928

Boyken, I., Otto Ernst Schweizer, 1890-1965: 
Bauten und Projeckte, 
Stuttgart, Edition Axel Menges, 1996, pp 77.

Funck, B., Wilhelm Riphahn, Architekt in Köln: eine 
Bestandsaufnahme, 
Cologne, Walter König, 2004, pp 154-165.

Fries, H. de, & Hagspeil, W., Wilhelm Riphahn / mit 
einer Eintlaeitung von H. de Fries; einem Nacht 
wort zur euausgabe, 
Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1996.

Rheinblick. Das neue Maritim Hotel in Koeln, 
Architektur, Innenaritektur, technischer Ausbau, 97 
(6), 1989, pp 28-35.

Spiedel, M., Special Feature Gottfried Böhm, 
Architecture and Urbanisme, 240, 1990, pp 102-
115.

Dechau, W., Spiegelblank: Maritim-Hotel, 
Cologne, Deutsche Bauzeitung, 125(4), 1991, pp 
57-61.

interview with Stefan Schmitz, 19.10.2011, 
Schmitz, S. (Architect), Plans Heumarkt, interview 
by Burón Klose, X., Buteijn, Y., Hermens, F., 
Mingels, O., Cologne, 2011.

Lorberpaul, DUF_Duftmuseum, Köln, 1999, 
2011, http://www.lorber-paul.
de/?p=540&show=gallery

Mergen, S., Duftmuseum, 2002, 
2011, http://www.koelnarchitektur.de/pages/de/
home/ museumsspezial/25.htm

Bauwens-Adenauer, P. & Soénius, Ulrich S., Der 
Masterplan für Köln, 
Cologne, Greven, 2009.

Onderstaande bronnen zijn geraadpleegd voor het 
bepalen van een geschikte constructie en het maken 
van aannames van dimensies:
The following sources were consulted in order to 
determine an appropriate construction and to make 
assumptions of dimensions:

Bone, A., Kemps, T., Peters, A., Post, H., 
Bouwkunde Tabellenboek,
Den Haag, tenHagen&Stam bv, Eerste druk, 2003.
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