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Dit verslag is het resultaat van het individueel afstudeerproject ‘Blau Gold Passage’ dat 

onderdeel is van het afstudeeratelier Metropolitan Ensemble.

De keuze van het individueel afstudeerproject is gebaseerd op mijn interesse voor het thema 

herbestemming. Het hoofddoel van het atelier was de herbestemming van het Maritim Hotel 

in Keulen. Mijn aandacht heeft zich gevestigd op een andere typerende locatie in de stad, de 

‘oorlogswond’ aan de Wallrafplatz 6 en 8. Mijn doel is het maken van een ontwerp dat aansluit 

op de bestaande context. Vaak zijn zulke invullingen gewaagd omdat er meerdere belangen een 

rol spelen en dus ook meerdere opvattingen over de locatie gevormd kunnen zijn. Dat maakt de 

opdracht een nog grotere uitdaging.

Voor het resultaat wil ik graag mijn begeleiders Jos Bosman, Sjef van Hoof en Marcel Musch 

bedanken voor hun fi jne begeleiding tijdens dit leerzame jaar. Daarnaast wil ik mijn ouders, 

familie en vrienden bedanken voor hun steun. 
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Steden zijn door de jaren heen ontwikkeld op basis van gebeurtenissen die plaats hebben 

gevonden. Zowel gebeurtenissen die een stad aangetast kunnen hebben zoals een oorlog, als 

gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan de opbouw van een stad. Er kunnen gaten zijn 

ontstaan binnen de stedelijke structuur die in verschillende perioden ingevuld zijn, waardoor 

er verschillende typologieën zijn ontstaan. Toch is de relatie tussen de gebouwen in balans en 

drukt het een totaalbeeld uit. Dat is mede te danken aan de patronen die toegepast zijn, deze 

geven inzicht in de situatie. Tegenwoordig is het steeds essentiëler te ontwerpen binnen een 

bestaande context, te denken aan bijvoorbeeld een inpassing binnen de stedelijke structuur. Om 

een bestaande situatie verder te ontwikkelen, is het goed aan bepaalde patronen vast te houden, 

ze bepalen het kader waarbinnen ontworpen kan worden. Door de patronen, bijvoorbeeld op 

gevelniveau, te bestuderen kan een ontwerp gemaakt worden dat goed aansluit op de bestaande 

context.

Net als veel andere Duitse steden is ook Keulen getroffen door de oorlog. Hierbij werd 90% 

van de toenmalige bebouwing verwoest. Dit maakt Keulen een veelzijdige stad met een grote 

diversiteit aan stijlen en bouwperiodes. Zo werd ook het carré-vormige bouwblok aan de zuidzijde 

van de Dom, waarbinnen het Dom Hotel gevestigd ligt, verwoest. Van het oorspronkelijke Dom 

Hotel is enkel het overgebleven deel van de gevel geïntegreerd in het huidige gebouw, de rest, 

net als enkele andere gebouwen in het blok zijn volledig afgebroken en opnieuw opgebouwd. 

In 1952 werd het Blau Gold Haus gerealiseerd aan de achterzijde van het Dom Hotel. Het Blau 

Gold Haus is ontworpen door Wilhelm Koep, huisarchitect van de parfumerieketen Eau de 

Cologne 4711. Hij ontwierp samen met Rudolph Koep meerdere gebouwen voor Eau de Cologne. 

Kenmerkend aan deze gebouwen is de toepassing van de kleurencombinatie goud en turquoise, 

die het bedrijf Eau de Cologne vertegenwoordigt. Sinds 2011 is ook het Blau Gold Haus in 

gebruik genomen door het Dom Hotel.

Tot op heden zijn nog ‘oorlogswonden’ zichtbaar in de dichte structuur van Keulen. Zo is er een 

opening in het Dom-carré overgebleven, die we tevens de meest prominente ‘oorlogswond’ 

van Keulen mogen noemen. Hij bevindt zich aan de achterzijde van het Blau Gold Haus, 

oorspronkelijk bestaande uit twee percelen, de Wallrafplatz 6 en 8. Op één perceel ontwierp 

Wilhelm Koep een passage die naar het Blau Gold Haus zou leiden. De passage heeft een 

soortgelijke basis als het Blau Gold Haus, zwarte rond gevormde etalages met goudkleurige 

kozijnen. Helaas is het nooit meer dan een doodlopende passage geweest, die diende als 

vluchtweg voor het Blau Gold Haus, waarin slechts één winkel gevestigd lag. Vanwege een 

ingewikkelde eigendomssituatie en de historische waarde van de passage op de begane grond is 
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Afbeelding 1

Eau de Cologne aan 

achterzijde Blau Gold Haus

nooit sprake geweest van een nieuw, zes verdiepingen hoog gebouw.

In dit ontwerp, ‘De Blau Gold Passage’ is gezocht naar een combinatie van de in te vullen 

‘oorlogswond’ en de realisatie van een effectieve, doorlopende passage. Van grootste invloed 

op de nieuwe gevel was de integratie binnen de bestaande context. Voornamelijk de gevel van 

het Blau Gold Haus, die een nogal excentrieke uitstraling heeft, was beeldbepalend. Door het 

bestuderen van de toegepaste patronen is een ontwerp ontstaan dat aansluit op de bestaande 

context. Mede hiervoor moest een oplossing gezocht worden om het Blau Gold Haus in zijn 

waarde te laten en tevens niet het Eau de Cologne logo aan de achterzijde te negeren. Daarom is 

een voeg van 1.5 meter gecreëerd tussen de twee gebouwen. 4711 is per slot van rekening ‘Die 

Zahl der Welt’, het getal dat Keulen wereldwijd op de kaart zette.

Momenteel is 90% van het Dom-carré in het bezit van een en dezelfde ontwikkelaar. Hij 

exploiteert twee van de drie gebouwen aan het Dom Hotel. De functie van het nieuwe ontwerp 

is dan ook een luxe uitbreiding voor het Dom Hotel. De passage op begane grond niveau zal uit 

luxe boetiekjes bestaan, er zal tevens een nieuwe ingang van het Dom Hotel op uitkomen. De 

middelste vier verdiepingen zullen een zwembad, sauna en fi tness bevatten. Door een grote 

vide is ook van binnen uit het Eau de Cologne logo te ervaren. Ten slotte is op de bovenste 

verdieping een bruidssuite ontworpen die uitzicht geeft op de prachtige Dom van Keulen en de 

aangrenzende pleinen. Omdat al deze ruimten nogal intiem zijn, is het ontwerp van de gevel 

nogal gesloten. Aan de voorzijde zijn enkel drie hoge, smalle ramen terug te vinden, waardoor 

onder andere de indruk wordt gewekt dat het gebouw het negatief van het Blau Gold Haus is.

Door het bestuderen van patronen van de bestaande context, is met dit ontwerp een eigentijdse 

inpassing gedaan binnen de bestaande stedelijke structuur, zonder afbreuk te doen aan de 

context. Grootstedelijk in het klein, een kleine ingreep die bijdraagt aan het grootstedelijk geheel, 

het ‘Metropolitan Ensemble’.
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1  www.woorden-boek.nl 

geraadpleegd 24 januari 

2012

2  www.architectenweb.nl 

geraadpleegd 24 januari 

2012
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Afbeelding 2 en 3

Ansichtkaarten  Keulen 

1945

Edition Wünnenberg

Metropolitan Ensemble

Steden zijn door de jaren heen ontwikkeld op basis van gebeurtenissen die plaats hebben 

gevonden. Zowel gebeurtenissen die een stad aangetast kunnen hebben zoals een oorlog, als 

gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan de opbouw van een stad. Deze ontwikkelingen 

geven het groeiproces weer, ze drukken patronen uit. Patronen waar we op door kunnen gaan of 

juist van af kunnen wijken.

pa·troon, het; o; patronen

Een aantal gerangschikte gegevens die inzicht geven in een situatie. 1

Er kunnen in het verleden gaten zijn ontstaan binnen de stedelijke structuur die in verschillende 

perioden ingevuld zijn, waardoor verschillende typologieën zijn ontstaan. Toch is de relatie 

tussen de gebouwen in balans en drukt het een totaalbeeld uit. Dat is mede te danken aan het 

toepassen van patronen. Om een bestaande situatie verder te ontwikkelen, is het goed aan 

bepaalde patronen vast te houden. Deze bepalen het kader waarbinnen ontworpen wordt en 

geven een bepaalde controle over het ontwerpproces. Tegenwoordig is het steeds essentiëler 

ontwerpen te maken die aansluiten op een bestaande context. 

con·text, de; m; contexten

In de architectuur (-geschiedenis) wordt met ‘context’ de samenhang bedoeld waarin een 

bouwwerk zich voordoet. In de smalle betekenis van het woord doelt men met ‘context’ op 

de gebouwde of natuurlijke omgeving van het bouwwerk, in brede zin betreft het de bedding 

van sociaaleconomische, maatschappelijke, politieke, stilistische, stedenbouwkundige en 

wetenschappelijke ideeën waarin het bouwwerk bestaat of tot stand is gekomen.2

Zeker voor Keulen gelden deze verschillende typologieën. Keulen kampt met nogal een roerig 

verleden. Het gegeven dat we nu terugvinden in de architectuur is met name het gevolg van 

de verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij 90% van de toenmalige bebouwing 

verloren ging. Dit maakt Keulen een veelzijdige stad met een grote diversiteit aan stijlen en 

bouwperiodes. Tot op heden zijn er nog ‘oorlogswonden’ zichtbaar in de stad. Daarom is het 

een uitdaging om op een eigentijdse manier een inpassing te maken binnen de stedelijke 

structuur, zonder afbreuk te doen aan het bestaand gegeven. En zo, door de invulling van een 

‘oorlogswond’, een kleine bijdrage te leveren aan het grootstedelijk geheel, ‘het Metropoltan 

Ensemble’.
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3  www.vandale.nl

geraadpleegd

9 augustus 2012
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Afbeelding 4

Binnenplaats voor de

Gross Sankt Martin Kirche

Keulen

Tijdens het eerste bezoek aan Keulen is de fascinatie voor kleine openbare ruimtes ontstaan. 

Ruimtes die het gevoel wekken dat we ons op privéterrein begeven, zogenoemde semi-

publieke ruimtes. Rond de Alter Markt in Keulen bevinden zich veel kleine openbare ruimtes, 

binnenplaatsen van bouwblokken. De compositie van de gevels bepaald mede de sfeer van deze 

ruimtes in combinatie met de inrichting en de groenvoorziening. 

com·po·si·tie, de; v; composities

Ordening van de verschillende delen tot één geheel.3

We kunnen stellen dat deze gebouwen als het ware twee voorgevels hebben. Welke invloed 

hebben deze binnenplaatsen eigenlijk op de gevels, zijn de achtergevels anders ontworpen? 

Is het gebouw aan de achterzijde nog herkenbaar? Wat is de relatie tussen de compositie van 

de gevels en de beleving van de openbare ruimte? De compositie van elke individuele gevel 

kan anders zijn, hoe komt het dat alle gevels bij elkaar een geheel vormen? En kunnen deze 

composities herleid worden naar patronen, abstracties waarop door gegaan kan worden of juist 

vanaf geweken? Dit zijn allemaal vragen die opkomen als het gaat om binnenstedelijk bouwen. 

De vragen zijn samen te vatten in een onderzoeksvraag:

Op welke manier kan compositie worden herleid naar patronen op gebouwniveau in relatie tot de 

openbare ruimte en welke invloed heeft het op de perceptie en expressie?

Om een ontwerp te maken dat ingepast dient te worden binnen een bestaande context is het 

belangrijk de omgeving te bekijken. Deze onderzoeksvraag zal dan ook toegespitst worden op de 

projectlocatie aan de Wallrafplatz 6 en 8. Het antwoord op de vraag zal uiteindelijk het ontwerp 

zijn. Eerst zal de historie en de huidige structuur van de stad aan bod komen. Vervolgens zal het 

ontwerp behandeld worden en ten slotte volgt in de conclusie een korte refl ectie op het geheel.
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4  Atelier Metropolitan 

Ensemble

First Impressions

Algemeen

Keulen heeft vanaf de Romeinse tijd gebeurtenissen meegemaakt waarvan restanten tot 

op heden terug te vinden zijn in de stad. Een korte beschrijving van de afgelopen 2000 jaar 

zal de belangrijkst gebeurtenissen eruit lichten, waarna de kenmerkende elementen voor de 

projectlocatie, het Dom-carré, De Dom, en Eau de Cologne 4711, uitgebreider naar voren zullen 

komen.

Romeinse tijd

De naam Keulen is ontstaan in de tijd van de Romeinen, het was sinds 50 na Christus een 

nederzetting. De geboorte van de latere vrouw van keizer Claudius heeft de nederzetting 

verheven tot een Colonia en Romeinse stad. De stad werd al snel omgeven door muren, had 

de vorm van een onregelmatig plein en omvatte 240 hectare grondgebied. Vanaf het begin is 

er ruimte gecreëerd in de raster-vormige plattegrond voor een groot aantal inwoners. De stad 

diende als nederzetting voor de Romeinse veteranen. Bij de eerste bezetting bestond het dorp 

waarschijnlijk uit een straat die uitgebreid is aan beide zijden van de huidige Hohe Strasse. De 

Hohe Strasse is tegenwoordig de grote winkelstraat van Keulen en loopt van noord naar zuid. Er 

zijn ook veel oost-, west-assen terug te vinden die stammen uit de tijd van de Romeinen.

Het is aannemenlijk dat de Romeinse bevolking veel talrijker was dan de bevolking tijdens de 

Middeleeuwen in hetzelfde gebied. Naast de solide openbare gebouwen, bestond het grootste 

deel van de Romeinse stad uit houten vakwerkhuizen, er was weinig ruimte voor tuinen en 

velden. Boerderijen en een paar villa’s werden verspreid over het platteland buiten de muren.

De plattegrond van het centrum van de oude stad vertoont nog steeds de oude Romeinse muren 

en het rechthoekige stratenplan. In 310 bouwde de Romeinse keizer Constantijn een brug 

over de Rijn, waarna rond 450 na Christus de stad werd verwoest en bezet door de Franken 

die zich gevestigd hadden binnen en deels buiten de muren. Ze herbouwden de verwoeste 

stad, waaronder de stadsheuvels en bouwden daar een koninklijk kasteel. In 881 werd Keulen 

wederom verwoest, dit maal door de Noormannen, een verandering in het stratenpatroon dateert 

uit deze tijd.
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Middeleeuwen

Rond 1000 na Christus was de oude agrarische gemeenschap tot een einde gekomen en begon 

zich een nieuw commercieel leven te ontwikkelen. Het gebied tussen de Oost-Romeinse muren 

en de Rijn, waar een markt zich had ontwikkeld, werd opgenomen in de vestingwerken. Dit was 

de eerste uitbreiding van de Romeinse stad. De Romeinse muren aan het noorden en zuiden 

werden uitgebreid tot aan de Rijn en bevatten 52 torens en 10 poorten. De nieuwe sterke muren, 

torens en poorten maakten Keulen onaantastbaar. De grootste uitbreiding van Keulen was in 

1180, het gaf de stad de vorm van een half ronde cirkel met de Rijn als basis. De ligging van 

Keulen, aan de rivier de Rijn en op een van de belangrijkste handelsroutes tussen oost en west, 

was de oorzaak van de groei van Keulen. Tussen de 12e en de 15e eeuw, ervaarde de stad zijn 

hoogtijdagen en groeide uit tot een van de meest bevolkte en rijkste steden in Duitsland.

De structuur van Keulen veranderde weinig van de Middeleeuwen tot aan de Napoleontische 

tijd. Het gebruik van de open ruimtes was veranderd, maar de omvang van de ruimtes niet. In 

vroegere plannen bestonden de ruimtes grotendeels uit wijngaarden, deze zijn later vervangen 

door tuinen. 

Napoleontische tijd

Tijdens de 19e en 20e eeuw werden veel omringende steden opgenomen in Keulen, waardoor 

het aantal inwoners van de stad tot aan de Eerste Wereldoorlog uitgroeide tot 700.000 inwoners. 

De industrialisatie veranderde de stad en gaf de groei een impuls. De motorvoertuigproductie 

was bijzonder succesvol, hoewel de zware industrie minder aanwezig was dan in het Ruhrgebied. 

Door de groei van de stad ging veel historisch erfgoed verloren, gebouwen werden vervangen 

door hedendaagse gebouwen. In 1883 werd een van de sterkste en belangrijkste forten 

gebouwd. De stad werd uitgebreid, wat tevens de oprichting van een aantal gemeenten 

betekende. Een oorspronkelijk Romeins kasteel en bruggenhoofd aan de rechteroever, in 

Deutz, werd ook opgenomen in de stad. Toen tussen 1881 en 1885 de vestingwerken werden 

ontmanteld, verdween de beperking in de groei. Voorheen waren de huizen bij elkaar gedrukt 

op een relatief klein gebied. Het nieuw gewonnen gebied werd omgezet in de Ring, die bijna 

6,5 kilometer lang was. De moderne vestingwerken werden ongeveer een kilometer verder 

uitgebouwd en duizend hectare werd toegevoegd aan de binnenstad.
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Eerste Wereldoorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Keulen het doelwit van een aantal kleine luchtaanvallen. 

Deze richtten geen noemenswaardige schade aan. Als onderdeel van de demilitarisering van 

het Rijnland werden ook de moderne vestingwerken ontmanteld. Dit gaf de gelegenheid om de 

forten te veranderen in groene, openbare parken aan de rand van de stad. Er werd vooruitgang 

geboekt op het gebied van het openbaar bestuur, de stedenbouw, huisvesting en sociale zaken. 

De sociale woningbouwprojecten waren een voorbeeld voor andere Duitse steden.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens het bombardement van Keulen in de Tweede Wereldoorlog heeft Keulen 262 

luchtaanvallen doorstaan, waarvan 3 door de westerse geallieerden. Deze aanvallen maakten 

ongeveer 20.000 burgerslachtoffers en vaagde het centrum van de stad bijna volledig weg. In 

de nacht van 31 mei 1942 was Keulen het doelwit van ‘Operatie Millennium’. Deze inval duurde 

ongeveer 75 minuten, vernietigde 243 hectare bebouwd gebied, doodde 486 burgers en maakte 

59.000 mensen dakloos. Tegen het einde van de oorlog was de bevolking van Keulen afgenomen 

met 95%. Deze afname werd voornamelijk veroorzaakt door een massale evacuatie van de 

mensen naar het platteland. Datzelfde gebeurde in veel andere Duitse steden in de laatste 

twee jaar van de oorlog. Aan het einde van 1945, steeg het bevolkingsaantal weer tot ongeveer 

500.000. Van de gehele vooroorlogse, Joodse bevolking van Keulen zijn 11.000 mensen uitgezet 

of gedood door de Nazi’s. De zes synagogen van de stad werden vernietigd, de synagoge aan de 

Roonstrasse werd herbouwd in 1959.

De rand van Keulen werd op 4 maart 1945 bereikt door de troepen uit de Verenigde Staten. De 

binnenstad aan de linkeroever van de Rijn werd op 6 maart 1945 in een halve dag overgenomen. 

Omdat de Hohenzollernbrücke werd vernietigd bij het terugtrekken van de Duitse pioniers, bleven 

de stadsdelen aan de rechteroever van de rivier onder Duitse leiding tot medio april 1945.

Keulen tot op heden

Ondanks dat Keulen de status had van de grootste stad in de regio, werd Düsseldorf gekozen als 

de politieke hoofdstad van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en Bonn als de voorlopige hoofdstad 

met inspraak in de regering van de Bondsrepubliek Duitsland. Toch profi teerde Keulen van zijn 

situering tussen de twee belangrijke politieke centra. De stad werd en is nog steeds de thuisbasis 

van een aantal federale agentschappen en organisaties. Na de hereniging van Oost- en West-

Pagina 25

Afbeelding 5

Hohenzollernbrücke  

Keulen

1945

www.bilderbuch-koeln.de
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Afbeelding 6

Oorspronkelijke gevel

Dom Hotel

1890

www.bilderbuch-koeln.de

Afbeelding 7

Dom- en Savoy Hotel

1900

www.bilderbuch-koeln.de

Afbeelding 8

Noordzijde Hohe Strasse,

Wallrafplatz 2 en 4 (links)

1916

www.bilderbuch-koeln.de

Afbeelding 9

Wallrafplatz 8 (rechts)

1925

www.wikimedia.org

Afbeelding 10

Wallrafplatz 8  (rechts),

gebombardeerd

1946

www.bilderbuch-koeln.de

Afbeelding 11

Wallrafplatz 6 en 8,

“Tijdelijke” eenlaagse 

bebouwing,

1956

www.bilderbuch-koeln.de

Duitsland in 1990 werd Berlijn de hoofdstad.

In 1945 noemde architect en stedenbouwkundige Rudolf Schwarz, Keulen ’s werelds grootste 

hoop puin. Schwarz ontwierp het masterplan voor de wederopbouw in 1947, hij pleitte voor 

de bouw van enkele nieuwe wegen door het centrum, in het bijzonder de Nord-Süd-Fahrt. Het 

masterplan hield rekening met het feit dat kort na de oorlog, de stad in een grote toename 

van het autoverkeer zou kunnen voorzien. Plannen voor nieuwe wegen waren al, tot op zekere 

zin, ontwikkeld door het Nazi-bestuur. Tijdens de uiteindelijke bouw werd alles vergemakkelijkt 

doordat het grootste deel van het centrum onontwikkeld was. De vernietiging van 90% van 

het stadscentrum, waaronder de twaalf beroemde Romaanse kerken, zoals St. Gereon, 

Grosse St. Martin, St. Maria im Kapitol en diverse andere monumenten, betekende een 

enorm verlies van cultureel erfgoed. De wederopbouw van de kerken en andere monumenten, 

zoals de evenementenhal Gürzenich, was niet onomstreden bij de belangrijkste architecten 

en kunsthistorici in die tijd, maar in de meeste gevallen hadden de burgers de overhand. De 

reconstructie duurde tot de jaren 1990.

In de jaren 1980 en 1990 bloeide de economie van Keulen door met name twee belangrijke 

redenen. Ten eerste een toename van het aantal mediabedrijven, zowel in de private als de 

publieke sector. Deze bedrijven werden vooral opgenomen in het nieuw ontwikkelde media 

park, dat zorgde voor een sterk brandpunt in de Keulse stad. In dit park is tevens de Köln Turm 

gevestigd, een van de meest prominente hoogbouwen in Keulen. Ten tweede de permanente 

verbetering van de verkeersinfrastructuur, dat Keulen een van de meest makkelijk te bereiken 

grootstedelijke gebieden in Centraal-Europa maakte.4
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Het Dom-carré

Enkele ‘wonden’ die de Tweede Wereldoorlog aanrichtte in het centrum van Keulen zijn tot op 

heden zichtbaar, zo ook in het bouwblok tussen de Dom en de Wallrafplatz. Een carré-vormig 

bouwblok waarin het Dom Hotel gevestigd ligt. Van het oorspronkelijke Dom Hotel, tegenwoordig 

een luxe vijfsterren hotel, is enkel het overgebleven deel van de gevel geïntegreerd in het huidige 

gebouw. De rest van het gebouw, samen met enkele andere gebouwen in het blok zijn volledig 

afgebroken en opnieuw opgebouwd. Zo lag er in die tijd het Savoy Hotel aan de achterzijde 

van het Dom Hotel. Dit oorspronkelijke hotel heeft plaats gemaakt voor het Blau Gold Haus, 

ontworpen voor de parfumketen Eau de Cologne 4711. Toch is er een opening overgebleven in 

het Dom-carré, dat we tevens de meest prominente ’oorlogswond’ van Keulen mogen noemen. 

Uit afbeeldingen van het verleden is af te leiden dat het bouwblok vroeger volledig dichtgezet was 

en dat de opening oorspronkelijk uit twee percelen bestaat, Wallrafplatz 6 en 8. 

De Wallrafplatz is een plein gelegen in het centrum van de stad, tussen de Dom en de Hohe 

Strasse. De Wallrafplatz sluit de Hohe Strasse aan de noordzijde af, waardoor het ook deel 

uitmaakt van de meest bekende winkelstraat van Keulen. Het middelgrote Keulse plein is 

benoemd naar de voormalige universiteitsrector Franz Ferdinand Wallraf, die tussen 1748 en 

1824 leefde. Wallraf is vandaag de dag vooral bekend vanwege zijn uitgebreide kunstcollectie. 

Hij beschikte over 50.000 objecten uit verschillende gebieden van de beeldende kunst, die 

later leidde tot de oprichting van het Wallraf-Richartz-Museum. Franz Ferdinand’s huis lag aan 

de huidige Wallrafplatz, het werd in 1830 afgebroken om een nieuwe woning te bouwen, welke 

helaas nooit is gerealiseerd.
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Afbeelding  12

Dom St. Peter und Maria 

Keulen

www.egrie2007.de

Dom St. Peter und Maria

Wellicht kunnen we stellen dat de Dom hét herkenningspunt van de stad Keulen is. Het is niet 

voor niets dat hij sinds 1996 is toegevoegd aan de werelderfgoedlijst. Deze gotische kathedraal, 

Dom St. Peter und Maria, staat in het centrum van de stad en is vanuit bijna ieder punt in de 

stad zichtbaar, hij fungeert als oriëntatiepunt in de stad. Daarom is het ook niet vreemd dat er 

volgens de regels in Keulen niets hoger gebouwd mag worden dan de Dom. De Dom is een van 

de grootste kathedralen van Europa met zijn 157 meter hoge torens aan de westzijde en een 

lengte en breedte van 145 bij 86 meter. In 1248 is gestart met de bouw van de kathedraal, die 

echter in 1880 pas werd voltooid.

Ook de Dom heeft het zwaar te voorduren gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog, hij werd 

getroffen door veertien grote vliegtuigbommen. Toch bleef fatale schade uit, terwijl 90% van 

Keulen gebombardeerd was. Tot op heden is nog niet alle oorlogsschade hersteld, maar 

ondertussen wordt ook al gewerkt aan de schade die door de vervuiling wordt aangericht. Dit 

betekend een eeuwig durende bouwput, waar constant aan wordt gewerkt.
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Afbeelding  13

Echt Kölnisch Wasser
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Afbeelding 14

Eau de Cologne

www.images.parfumerie.nl

Eau de Cologne 4711

Ook typerend voor Keulen zijn de welbekende fl esjes Eau de Cologne 4711. Vroeger werd dit 

gebruikt als middel tegen allerlei kwalen, tegenwoordig wordt het voornamelijk als parfum 

gebruikt. Overal in de stad is het terug te vinden, dit kan zijn in de vorm van een winkel of 

uitsluitend een logo, zoals in het centraal station van Keulen. ‘Echt Kölnisch Wasser’ is de 

welkomstekst als de stad per trein benaderd wordt. 

In 1709 werd in Keulen de nu wereldwijd oudste parfumfabriek, Farina gegenüber, gelegen 

tegenover het Raadhuis aan de Jülichs-Platz, opgericht. Johann Maria Farina noemde zijn parfum 

Eau de Cologne ter ere van zijn woonplaats Keulen. In de 19de eeuw zijn er meerdere Eau de 

Cologne bedrijven opgericht. Het bekendste is vermoedelijk dat van Ferdinand Mülhens, zijn 

bedrijf was gevestigd aan de Glockengasse 4, vroeger nummer 4711 dat later de merknaam 

is geworden. In de loop der jaren groeide het bedrijf, waardoor Mülhens in het bezit kwam van 

veel verschillende bedrijfspanden. Veel van deze panden zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog 

verwoest. Architecten van de parfumonderneming 4711, Wilhelm en Rudolf Koep, hebben een 

belangrijke rol gespeeld in de wederopbouw van deze panden. Ze behoorden in de jaren vijftig tot 

de actiefste architecten in Keulen. 
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Afbeelding 15

Wilhelm en Rudolf Koep

Fabrikgebäude

(Barthonia-Forum)

Ehrenfeld Keulen

1959
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Afbeelding 16

Wilhelm en Rudolf Koep

Blau Gold Haus

Keulen

1952

Afbeelding 17

Wilhelm en Rudolf Koep

Stammhaus

Glockengasse 4711 Keulen

1963

upload.wikimedia.org

In 1952 ontwierp Wilhelm Koep het Blau Gold Haus, ter plaatse van het voormalige Savoy Hotel, 

aan de achterzijde van het Dom Hotel. Sinds 2011 is het Blau Gold Haus in gebruik genomen 

door het Dom Hotel. Gelijktijdig ontwierp hij in dezelfde stijl een passage aan de achterzijde 

van het Blau Gold Haus, aan de Wallrafplatz 6. Dit bleef echter een eenlaags gebouw dat 

een tijdelijke invulling leek te zijn. Tot op heden is er nooit een zes verdiepingen hoog gebouw 

geweest.

Naast dit prominente Blau Gold Haus behoort ook de Fabrikgebäude van Eau de Cologne in 

Ehrenfeld, het tegenwoordige Barthonia-Forum, tot de werken van Wilhelm en Rudolph Koep. 

Na de oorlog hebben ze deze fabrieksgebouwen weer tot een ensemble getransformeerd. 

Ook het neogotische gebouw aan de Glockengasse 4711 van Ferdinand Mülhens is tijdens de 

Tweede Wereldoorlog verwoest. Wilhelm en Rudolph Koep waren ook verantwoordelijk voor de 

reconstructie van dit Stammhaus. Kenmerkend aan deze ontwerpen is de toepassing van de 

kleurencombinatie goud en turquoise, die het bedrijf Eau de Cologne 4711 vertegenwoordigt.





Grootstedelijke samenhang        Structuur van Keulen
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Afbeelding  18

Structuur Altstad Keulen

Schaal 1:5000

Stedelijke structuur

De stad is opgebouwd uit een bepaald patroon. Een patroon dat niet alleen aan het stratenplan 

is af te leiden, maar ook op detailniveau, hetgeen de perceptie van stad bepaalt. Deze structuur 

is in iedere stad anders, toegespitst op de projectlocatie wordt ingezoomd op enkele typerende 

elementen.

Volgens Gordon Cullen, Engelse architect en stedenbouwkundige:

“The typical town is not a pattern of streets but a sequence of spaces created by buildings”.5

De stad wordt niet gevormd door een patroon van straten, maar door een opeenvolging van 

ruimtes gecreëerd door gebouwen. De gebouwen creëren als het ware een patroon van open 

ruimtes. Toch is duidelijk aan de structuur van de stad af te lezen of de ruimtes oorspronkelijk 

open of ingevuld horen te zijn.

Open ruimtes in een stad zijn op verschillende schalen aanwezig. Zo kunnen we in de Altstadt 

van Keulen bijvoorbeeld het Domkloster, de Alter Markt en de Heumarkt tot de grote schaal 

rekenen. Deze grote pleinen geven een gevoel van openheid. Zoals Camillo Sitte in zijn boek De 

Stedenbouw beschrijft, is een grote open ruimte vaak nodig om een groot gebouw te kunnen 

ervaren. Zo kan het vanaf een grotere afstand bekeken worden. Dit is vaak terug te vinden rond 

monumentale gebouwen, zoals een stadhuis op een markt of een kerk op of langs een plein.6 Dit 

is ook het geval aan het Domkloster in Keulen, dit grote plein biedt ruimte om de Dom te ervaren.

Een groot plein maakt vaak een groot gebaar, dit is mede te danken aan de bebouwing die aan 

het plein ligt. Aan grote pleinen liggen grotere gevels in tegenstelling tot aan kleinere pleinen. 

De gebouwen aan deze pleinen hoeven daarom niet lager te zijn, in de meeste gevallen zijn de 

gevels in de horizontale richting minder breed, de gebouwen hebben een smaller grid. Dit alles 

betekend niet dat een klein plein geen groot gebaar kan maken. Ze bieden vaak een doorkijk, 

waardoor de pleinen op grotere schaal te ervaren zijn. Vanaf de Wallrafplatz is een kleine doorkijk 

richting het Domkloster, die het tevens mogelijk maakt om de Dom van een nog grotere afstand 

te bekijken. Deze kleinere pleinen geven ons een besloten, geborgen gevoel. Het is mogelijk om 

buiten de massale stroom toch de sfeer van de omgeving, het grootstedelijk geheel, te ervaren 

vanuit een besloten stuk stad.
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Afbeelding 19

Eenlaagse passage

Ostermannplatz -Heumarkt 

Keulen

Ten slotte vinden we tussen de pleinen en de bebouwing nog enkele kleine ruimten, de semi-

publieke ruimten. Dit kunnen verbrede straten, afrondingen aan hoekgebouwen of zelfs 

missende stukken van gebouwen zijn. Ze kunnen dienen als een doorgangspassage, maar 

ook als een verblijfsruimte en geven vaak de sfeer van het ‘onbekende stuk stad’ weer. Deze 

ruimten wekken het gevoel van privéterrein, vaak hebben de gebouwen langs deze ruimten dan 

ook een woonfunctie. Doordat ze geen achtertuin hebben, kunnen we stellen dat de gebouwen 

twee voorgevels hebben, ze kunnen van twee kanten bekeken worden. Vaak zijn deze gebouwen 

echter aan de achterzijde niet meer herkenbaar, de gevels aan de kleine ruimten zijn vaak op 

een goedkopere manier gebouwd.

Passages

Door een obstakel in een ruimte te plaatsen, gaat iedereen in dezelfde richting lopen, waardoor 

chaos een gebeurtenis wordt, volgens Cullen.5 Onder een obstakel is veel te verstaan, dit kan 

een boom zijn, maar dit kunnen ook delen van een gebouw zijn. Zoals delen die een doorgang 

vormen, precies wat er gebeurd tussen twee open ruimtes zoals de Wallrafplatz en het 

Domkloster. Op een groot open plein zijn er geen bepaalde aanwijzingen die aangeven in welke 

richting we ons moeten begeven. Om bij en andere open ruimte te komen zal het ‘obstakel’, in 

Keulen kunnen we dit een ‘passage’ noemen, de richting bepalen. Volgens het woordenboek 

heeft een passage verschillende betekenissen:

Pas·sa·ge, de; v; passages

1 doorgang, doortocht

2 het overvaren

3 overdekte winkelstraat; galerij

4 deel van een redevoering, geschrift of muziekstuk; zinsnede.7

De doorgang ofwel doortocht zien we in Keulen vaak terug als een gang onder een gebouw door, 

het gebouw wordt als het ware ‘getild’. In het gevelbeeld lijkt de pleinwand dicht, toch zitten hier 

en daar openingen die deze doorgang verlenen. Meer richting het noorden van de Altstadt in 

Keulen zijn deze passages twee verdiepingen hoog in tegenstelling tot de eenlaagse passages 

in het zuidelijke deel. Deze hoogte van twee verdiepingen geeft een statig, ruimtelijker gevoel. 

Dit is mede te danken aan de soort bebouwing die in het noordelijke deel van de Altstadt terug 

te vinden is. De gebouwen zijn hier ook statiger en robuuster en vaak opgebouwd uit natuurlijke 
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Afbeelding 20

Tweelaagse passage

Heinzelmannbrunnen-Hohe  

Strasse Keulen

Afbeelding 21

Etalagemeubel Prada Store 

Milaan

www.fl ickr.com

materialen, zoals natuursteen. Terwijl in het zuidelijkere deel de gevels een veel authentiekere 

uitstraling hebben, ze zijn afgewerkt met stucwerk in kleuren die mede het patroon en de 

compositie van de gevels benadrukken.

De andere betekenis van het woord passage, overdekte winkelstraat, is een passage waaraan 

meestal luxere boetiekjes gesitueerd liggen. Veel van zulke passages stammen uit het verleden. 

Een mooi voorbeeld van een Nederlandse passage uit het verleden is de passage in Den Haag, 

die is gebouwd in 1885 en daarmee tot het oudste winkelcentrum van Nederland behoort. In 

het Maritim Hotel in Keulen ligt ook een passage die oorspronkelijk de intentie had het gebouw 

toegankelijk te maken voor niet-hotelgasten. Vaak werken deze passages niet goed, dit kan aan 

het karakter liggen. Een besloten karakter kan het gevoel van een privéterrein oproepen, wat 

verhindert dat de passage veel gebruikt wordt. De uitstraling en toegankelijkheid van de winkels 

is erg belangrijk. Het belangrijkste waarmee een winkel zich naar de buitenwereld kan uiten is de 

etalage. Een etalage drukt ook de status van de winkel uit. We zien in de vaak luxe boetiekjes, 

kozijnen die de uitstraling hebben van dure metalen, waardoor de winkel exclusiever lijkt. De 

Prada Store in Milaan heeft een soort meubel in de gevelopening geplaatst waardoor de nadruk 

op de etalage wordt gelegd. Door de rondingen aan de meubels wordt de entree van de winkel 

toegankelijker, door de vloeiende beweging wordt de klant naar binnen getrokken.
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Afbeelding 22 en 23

Details Blau Gold Haus
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Afbeelding 24

Lever House

SOM

Manhatten
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Afbeelding 25

Seagram Building

Mies van der Rohe

Manhatten
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Gevels

Blau Gold Haus

Het Blau Gold Haus gelegen in het Dom-carré bestaat uit een modern gewapend betonskelet, 

met vliesgevel. Voor die tijd was deze manier van bouwen erg omstreden. Het raster van de 

goudkleurige profi elen en de turquoise kleuren verwijzen naar Eau de Cologne. Door verlichting 

‘s nachts in diezelfde kleuren ontstaat er een indrukwekkend effect, waarbij de prachtige details 

het gebouw een elegante uitstraling geven. 

Lever House

Een ander voorbeeld van gebouw met vliesgevel uit die tijd is het Lever House van SOM 

Architecten. Ze maakten in 1952 een prototype voor een lichte vliesgevel in New York’s Park 

Avenue in Manhatten. Een patroon van gepolijste roestvrijstalen geveldelen lijkt volledig los te 

hangen van de draagconstructie, op enkele punten wordt het bevestigd om de windbelasting 

te dragen. De smalle profi elen zijn ingevuld met semi-refl ecterende beglazing, met een blauw-

groene glans, net als de borstwering. Dit niveau van helderheid kan alleen bereikt worden met 

vast, enkel glas. Het gebouw is hermetisch gesloten aan alle zijden waardoor het volledig is 

aangewezen op mechanische ventilatie.

Seagram Building

Schuin tegenover het Lever House ontwierp Mies van der Rohe een wolkenkrabber voor de 

Canadese distilleerders Joseph E. Seagram & Sons in Manhatten, New York. Het gebouw is 38 

verdiepingen hoog en werd in 1958 voltooid. Mies herinterpreteerde de vliesgevel en gebruikte 

zijn eigen esthetiek. Hij voegde profi elen aan de gevel toe die geen structurele functies hadden. 

Hij gebruikte dubbele T-profi elen om de verticaliteit van het gebouw te benadrukken. Dit waren 

geen massa geproduceerde onderdelen, maar duur op maat gemaakte bronzen profi elen. De 

ramen strekken zich ononderbroken uit van vloer tot plafond zonder horizontale belijning. Alle 

ramen zijn goud-bruin getint, waardoor het volume niet langer transparant en licht lijkt, maar 

bijna ondoorzichtig. Mies is er vast van overtuigd dat de uiterlijke kenmerken van een gebouw 

duidelijk en eenvoudig moeten zijn, dat er in het begin aandacht moet worden gegeven aan de 

selectie van geschikte materialen en een zorgvuldige uitvoering van details. Volgens hem mondt 

massaproductie uit op het verlies van originaliteit en verlies van oog voor detail.





Grootstedelijk in het klein        Ontwerp Blau Gold Passage





52

Locatie eigenschappen

Als de stad per trein wordt benaderd is de eerste aandachtstrekker de kathedraal van Keulen. 

Verder richting stadscentrum wordt het Dom-carré gepasseerd, het bouwblok waar de twee 

prominente gebouwen, het historische Dom Hotel en het Blau Gold Haus, in gevestigd liggen. Het 

bouwblok vormt de entree van de Hohe Strasse, de grote winkelstraat van Keulen. Van het grote 

plein voor de Dom, het Domkloster, begeven we ons richting het zuiden, eenmaal het Blau Gold 

Haus gepasseerd volgt een kleiner plein, de Wallrafplatz. Aan dit plein ligt onder andere het WDR-

gebouw, de Duitse radio- en tv studio’s. Aan de overzijde tussen de exclusieve winkels trekken 

Wallrafplatz 6 en 8 de aandacht. De Swarovski winkel, samen met de doodlopende passage, zijn 

gevestigd in een soort van tijdelijke eenlaagse gebouwen. Uit nader onderzoek naar dit vreemde 

fenomeen, de eenlaagse gebouwen tussen alle statige, hoge panden, bleek dat er veel te doen is 

over deze twee percelen. Het is een ‘oorlogswond’ die tot op heden nog niet defi nitief ingevuld is 

geworden. Wilhelm Koep, de architect van Eau de Cologne ontwierp gelijktijdig met het Blau Gold 

Haus de passage rechts van de Swarovski.

De locatie is eigendom van de Keulse ontwikkelaar Lammerting Immobilien Gruppe. De 

ontwikkelaar die ook in het bezit is van het Dom Hotel en sinds 2010 het Blau Gold Haus. 

Er is tot op heden nog geen plan gemaakt voor deze locatie, vanwege een gecompliceerde 

eigendomssituatie. De passage behoord bij het Blau Gold Haus, maar is nooit doorlopend 

geweest. De Swarovski winkel behoort tot een andere eigenaar, terwijl de verdiepingen erboven, 

waar nu geen bebouwing is, wel eigendom van Lammerting zijn. Dat levert de volgende situatie 

op.
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Afbeelding 27

Huidige bebouwing 

Wallrafplatz 6 en 8 Keulen
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Afbeelding 28

Binnenplaats Nespresso 

winkel Keulen
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Nespresso winkel Keulen
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Afbeelding 30

Impressie nieuwe 

binnentuin 

In dit ontwerp wordt de huidige Swarovski winkel gesloopt en is er een nieuwe winkel ontworpen 

die zelfs groter is dan de vorige. Hierdoor is constructief meer mogelijk voor de verdiepingen 

erboven. 

Naast deze twee prominente gebouwen, het Dom Hotel en het Blau Gold Haus, en de twee 

percelen, hebben ze ook een gebouw aan de zuidzijde van het blok in hun bezit. In dit drielaagse 

pand is een Nespresso winkel gevestigd. De winkel is op de begane grond en de eerste 

verdieping gesitueerd. Op de eerste verdieping bevindt zich een kleine binnentuin, die uitzicht 

geeft op de Dom. Duidelijk is dat deze ruimte de potentie heeft om een besloten binnentuin te 

vormen. Door de achterwand hiervan te verwijderen, ontstaat er een grote binnentuin die voor de 

hotelgasten vanuit het hotel te benaderen is. Tevens wordt er toegang geboden aan het publiek 

vanuit de Nespresso winkel. Er ontstaat een semi-publieke ruimte die exclusief gebruikt zal 

worden. Doordat de binnentuin zich op de eerste verdieping bevindt is de verhouding tussen de 

grootte van de tuin en de hoogte van de gevels meer in balans. De ruimte zal geen bedrukkend 

gevoel geven, mede doordat de Nespresso winkel maar drie verdiepingen hoog is. Omdat deze 

aan de zuidzijde ligt zal er hierdoor het grootste deel van de dag voldoende zonlicht binnen 

vallen. Door het geheel te overkappen met een glazen kap, waarin het patroon van de gevel 

is meegenomen door middel van zo slank mogelijke voegen, wordt het klimaat in deze tuin ‘s 

zomers en ‘s winters behaaglijk.
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Afbeelding 31

Huidige doorstroom 

passage
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passage
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Afbeelding 33

Doorbraak passage aan 

zuidzijde

Blau Gold Passage

Om de passage open te stellen zal er aan de andere zijde een ontsluiting gemaakt moeten 

worden. Op dit moment bevindt zich tussen de Nespresso winkel en het Dom Hotel een 

doorgang. Dit is de personeelsingang van het hotel en de goederen toevoer. Deze doorgang wordt 

opengesteld, het gebouw wordt twee verdiepingen open gebroken. Zo ontstaat er een ‘tunnel’ 

onder het gebouw door, de doorgangen zoals we dit veel in Keulen terug vinden. Typerend is dat 

in het oude stadsdeel deze doorgangen een verdieping hoog zijn, als we verder naar het noorden 

gaan zien we enkele twee verdieping hoge doorgangen. Deze geven een toegankelijk en statiger 

gevoel.

Omdat de huidige passage een schuin naar achteren lopende gang is zal ook deze doorbroken 

moeten worden. De passage bestaat uit zwarte elementen waarin ronde, goudkleurige kozijnen 

geplaatst zijn. Door juist een raam tussen twee kozijnstijlen weg te halen kan er een subtiele 

doorbraak gemaakt worden. Deze kozijnstijlen zullen opgevangen worden door een betonwand 

die ook in de achtergevel van het gebouw terug te vinden is. Terwijl de betonwand horizontaal 

op de schuine passage aansluit, zal de hoekoplossing van deze wand in dezelfde richting als de 

passage meegaan. 
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Voorgevel,
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Concept voorgevel,

reliëf
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Afbeelding 37

Impressie entree passage 
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Afbeelding 38 en 39

Historische passage 

‘meubels’

Naast het creëren van een doorlopende passage, is ook het behoud van de historische passage 

van belang. Het gaat hierbij om de ronde, zwart natuurstenen elementen met de goudkleurige 

kozijnen. Deze elementen zijn door Wilhelm Koep ontworpen in combinatie met het Blau Gold 

Haus. De zwarte rondingen zijn dan ook in de plint van het Blau Gold Haus terug te vinden, wat 

nog een belangrijk argument is om ze te behouden, met name met het oog op de toekomst als 

het bouwblok een groot ‘Dom Hotel ensemble’ zal worden.

In dit ontwerp is gekozen om deze passage elementen als meubels in het gebouw te plaatsen, 

hierdoor dient de vloer van het bovenliggende verdieping er als het ware boven te zweven. Dit is 

verwezenlijkt door een sponning te maken tussen de meubels en de bovenliggende vloer. Deze 

sponning zal over de gehele voorgevel terug te vinden zijn. Dit wekt in het gevelbeeld de indruk 

dat het ontwerp het negatief is van het Blau Gold Haus. Op dezelfde hoogte als waar in het 

ontwerp de sponning is aangebracht, steekt daar een slanke luifel naar voren. Door de sponning 

komen de passagemeubels meer tot hun recht en zullen ze vanaf een afstand niet onder een 

luifel schuilgaan.
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Concept, bebouwingsgrid in 
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Afbeelding 41

Concept voorgevel,

reliëf
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Concept voorgevel, 

verschuiving ten opzicht 

van basis

Afbeelding 43

Concept voorgevel,

open en gesloten

Gevelontwerp

Zoals we zagen maakt een groot plein vaak een groot gebaar. Er liggen grotere gevels langs 

zulke pleinen. Voor de kleinere pleinen is dit gebaar dan ook kleiner. We zien dit fenomeen ook 

aan het Dom-carré terugkeren. Binnen dit bouwblok is er een bepaald grid ontstaan als het gaat 

over de breedte van de gebouwen. Aan de het Domkloster plein zien we twee brede gevels, het 

oorspronkelijke Dom Hotel en het Blau Gold Haus. Als we de hoek omgaan richting Wallrafplatz, 

maakt het Blau Gold Haus een veel kleiner gebaar, hij past zich aan de situatie aan, hier is het 

grid veel kleiner. Omdat de opening in het bouwblok oorspronkelijk ook uit twee percelen bestaat 

speelt de gevel van het nieuwe ontwerp hier ook op in. Er is een sprong in de gevel ter plaatsen 

van de grens tussen de twee percelen. Het rechter deel zal ongeveer 80 cm naar voren komen, 

waardoor een soort bloemenraam ontstaat. Doordat de gevel een nogal gesloten karakter 

heeft, vanwege de functies, zijn er op de kopse kanten en de bovenkant van dit bloemenraam 

ook lange smalle ramen geplaatst. Deze zullen binnen in de ruimte voor een speciale lichtinval 

zorgen. Deze ramen hebben een iets donkerder getint glas, waardoor de hotelbezoekers in hun 

zwemkleding toch een glimp kunnen opvangen van wat er zich op de Wallrafplatz afspeelt.

Domkloster

Wallrafplatz
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Afbeelding 44

Concept voorgevel,
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Haus en Blau Gold Passage
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Concept voorgevel,
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Haus en Blau Gold Passage
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Concept voeg tussen Blau 

Gold Haus en Blau Gold 

Passage

Pagina 69

Afbeelding 47

Impressie voorgevel Blau 

Gold Passage

Het belangrijkste aspect in dit ontwerp is het Eau de Cologne logo aan de achterzijde van het 

Blau Gold Haus. Het logo diende van binnen in het gebouw te ervaren zijn, maar ook nog van 

buiten af, vanaf de Wallrafplatz. Er is gekozen om een voeg te creëren tussen het Blau Gold 

Haus en het nieuwe ontwerp, een voeg van ongeveer 1,5 meter breed. Deze voeg is niet alleen 

ontworpen vanwege het logo, ook zal hierdoor het verfi jnde Blau Gold Haus beter tot zijn recht 

komen. De glazen vliesgevel van het gebouw springt een stuk naar voren, waardoor de stevige 

basis, in een lichtroze tint, het volume van het gebouw weergeeft. Door het nieuwe ontwerp hier 

vast tegenaan te zetten zou veel van deze verfi jnde details verloren gaan.

Door de opening in het bouwblok wordt de intentie gewekt dat de noordelijke pleinwand van de 

Wallrafplatz doorloopt in de achtergevel van het Blau Gold Haus, waar zich het logo op bevindt. 

Door deze voeg zal dit fenomeen behouden blijven en dus het zicht op het logo ook. Tevens 

maakt het nieuwe gebouw met deze voeg een subtiel gebaar naar de Dom, ook al is de Dom 

vanuit ieder punt in Keulen zichtbaar.
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Afbeelding 48

Concept voorgevel,

zichtlijnen
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Concept voorgevel,

functies
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Afbeelding 50

Impressie vanuit zwembad
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Afbeelding 51

Impressie vanuit fi tness
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Afbeelding  52

Impressie van bruidssuite

De functie van het nieuwe ontwerp is een luxe-uitbreiding voor het Dom Hotel. Daarbij zal 

de bestaande passage op de begane grond behouden blijven en zullen er luxe boetiekjes in 

gevestigd worden. De verdiepingen erboven zullen ingevuld worden met een wellnessgedeelte 

en een bruidssuite. De eerste verdieping zal in geheel in beslag worden genomen door de 

technische ruimten van het zwembad. De tweede verdieping is de zwembadruimte, met een 

vide over drie verdiepingen, waardoor het logo over deze verdiepingen te ervaren is. Vanuit de 

sauna’s en het stoombad op de derde verdieping is dit uitzicht ook gecreëerd. Tevens is op de 

saunaverdieping de hoofdentree van de wellnessruimten gelegen. Op deze verdieping zijn ook 

de kleedruimtes en douches. Omdat de voorgevel een gesloten karakter heeft is de achtergevel 

geheel transparant uitgevoerd. Hij bestaat uit vierdelige schuifpuien die in het geheel achter 

elkaar geschoven kunnen worden, waardoor de wellnessruimte een connectie krijgt met de 

binnenplaats. Doordat deze binnenplaats overdekt is zal ook dit een behaaglijk klimaat hebben. 

Op de bovenste verdieping is een bruidssuite met uitzicht op de Dom te vinden. Deze doorkijk 

wordt gevormd door een kleine patio die zich in het midden van de suite bevindt. Hierdoor wordt 

er zelfs vanuit het bed uitzicht op de Dom verschaft.
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Gevels en doorsneden

Plattegronden, gevels en doorsneden

Op de tekeningen is de opbouw van het gebouw te zien, duidelijk is dat de begane grond volledig 

is ingesloten tussen de bestaande bebouwing, wat een onrustige plattegrond veroorzaakt in 

tegenstelling tot de verdiepingen erboven. Daarom is ervoor gekozen de aansluiting op de entree 

van het Dom Hotel een vloeiende beweging te laten maken, om de overgang tussen beide 

ruimtes vloeiend te laten verlopen. Op deze manier wordt de oorspronkelijke functie van een 

passage, in dit geval het begeleiden naar de entree, nog eens benadrukt. Dit alles heeft geleidt 

tot de volgende plattegronden, gevels en doorsneden.
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Opbouw contructie

Uitwerking

Constructie

Het zwembad in het ontwerp heeft grote invloed op de constructie van het gebouw gehad. Omdat 

het zich op de tweede verdieping bevindt, dienen op de begane grond voorzieningen getroffen 

te worden om deze zwembadbak te dragen. Deze voorzieningen zullen precies in de Swarovski 

winkel uitkomen en zijn daarom uitgevoerd in zo slank mogelijke kolommen. Op de begane grond 

en de eerste verdieping zullen de vloeren daarom ook van links naar rechts overspannen. Daarna 

zal de overspanning in de andere richting zijn, waardoor het zwembad als contragewicht voor de 

gevel gaat werken.
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Verticaal detail 

gevelprincipe
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Afbeelding 76

Horizontaal detail 

gevelprincipe

Materiaal

Het materiaalgebruik aan het noordelijke deel van de Altstadt is robuuster en statiger. Er 

wordt veel gebruikt gemaakt van natuurlijke materialen, zoals natuursteen. Om de Blau Gold 

Passage zich binnen de bestaande context te laten profi leren is ook hier gekozen om een 

natuurlijk materiaal toe te passen. Om het patroon in de gevel te creëren dienen er platen te 

worden toegepast die bijna verdiepingshoog zijn. Dit blijkt lastig te zijn in natuursteen, daarom 

is er gezocht naar een andere oplossing. Er worden composiet gevelplaten op maat gemaakt, 

die voor 90% uit natuursteen, gemengd met 10% hars bestaan. Door deze gesloten gevel 

ontstaat het negatief van het Blau Gold Haus, alles wat daar transparant is, is in het ontwerp 

gesloten. Om de bevestigingspunten van deze platen uit het zicht te houden is gekozen om 

de bevestigingshulzen aan de achterzijde mee in te laten storten. Zo kunnen deze platen aan 

aluminium bevestigingsprofi elen opgehangen worden.

Gevelprofi el

Omdat het gebouw naast het verfi jnde Blau Gold Haus gelegen is, dient het zich ook aan deze 

context aan te passen. Daarom is gekozen om het profi eltype van de gevel over te laten lopen. 

Door de compositie van het Blau Gold Haus te bestuderen is een patroon ontworpen dat op een 

eigentijdse manier een invulling geeft binnen de bestaande context. Het patroon wordt gevormd 

door een profi el dat 5 centimeter voor de composiet plaat uitsteekt. Door aan alle zijden een 

sponning van een centimeter over te laten wordt het patroon versterkt. Op de hoek komen twee 

profi elen bij elkaar waardoor een hoekijzer ontstaat. Dit zorgt voor een mooie afwerking aan het 

einde van de gevel. Omdat dit aan de onderzijde en bij de dakrand niet het geval is, zullen hier 

losse hoekprofi elen geplaatst worden om zo het kader om de gevel te benadrukken. Hierdoor 

zal de gevel een duidelijk geheel vormen. Er is een systeem ontworpen om de gevelprofi elen ook 

aan de achterconstructie van de composiet platen te kunnen bevestigen. Dit zal gebeuren door 

de horizontale profi elen aan de aluminium constructie te schroeven en in verticale richting zullen 

deze door middel van hoekijzers aan de achterconstructie bevestigd worden.





Verticaal detail gevelprincipe

Wandopbouw:

Betonwand 180 mm

Waterkerende, dampdoorlatende folie

Isolatie 100 mm

Achterconstructie gevelpanelen: aluminium T- en L-profi elen 

Composiet gevelpanelen 30 mm bevestigd door middel van beugels

Aluminium strip tussen gevelpanelen 20 mm



Horizontaal detail gevelprincipe

Wandopbouw:

Betonwand 180 mm

Waterkerende, dampdoorlatende folie

Isolatie 100 mm

Achterconstructie gevelpanelen: aluminium T- en L-profi elen 

Composiet gevelpanelen 30 mm bevestigd door middel van beugels

Aluminium strip tussen gevelpanelen 20 mm
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Op welke manier kan compositie worden herleidt naar patronen op gebouwniveau in relatie tot 

de openbare ruimte en welke invloed heeft het op de perceptie en expressie?

Het project startte met een aantal vragen die geleid hebben tot deze onderzoeksvraag. Om 

een antwoord te kunnen geven op deze vraag is de stedelijke structuur van Keulen onderzocht. 

Hieruit kwam naar voren dat een stad is opgebouwd uit grote en kleine ruimtes, die een open of 

een besloten gevoel creëren. Dit heeft mede te maken met de toegankelijkheid van de ruimtes, 

ze kunnen publiek, of semi-publiek zijn. Al deze soorten ruimtes kunnen verbonden worden door 

middel van een passage, de rode draad van dit project. 

open ruimte       besloten ruimte

grote ruimte  verbinding  passage   kleine ruimte

publieke ruimte       semi publieke ruimte

Het ontwerp diende een verbinding te maken tussen de Wallrafplatz, in deze de grote ruimte, en 

de binnenplaats die ontworpen diende te worden aan de binnenzijde van het Dom-carré. In dit 

ontwerp is de binnenplaats een niveau hoger komen te liggen, waardoor er wel een verbinding is 

ontstaan tussen de winkelstraat en de Wallrafplatz, maar niet direct met de binnenplaats op het 

hogere niveau. Dit komt het hotel ten goede, omdat zo een binnentuin voor de gasten ontstaat.

Wat verder uit het onderzoek naar de stedelijke structuur naar voren kwam, is dat de gebouwen 

als het ware twee voorgevels hebben, doordat ze van twee zijden te ervaren zijn. Vaak is het 

gebouw echter aan de achterzijde, aan het kleine plein, niet meer herkenbaar, omdat het dikwijls 

op een goedkopere manier uitgevoerd is. Om de achtergevel van het ontwerp ook te laten 

aansluiten op de context is gekozen om deze ook op een goedkopere manier uit te voeren. Het 

was wel de intentie om het gebouw aan de achterzijde ook herkenbaar te maken, daarom zijn 

de kenmerkende elementen, de kleur en het patroon, doorgetrokken aan de achterzijde van het 

gebouw. De expressie zal hierdoor worden versterkt.

Wat betreft de compositie op gebouwniveau hebben de pleinen in de omgeving het grid van de 

gevel bepaald. De compositie van de gevels in de omgeving, met name van het Blau Gold Haus, 

is herleidt naar een patroon dat op een vernieuwde manier is toegepast. Door verschillende 

elementen uit de omgeving, zoals de natuursteen en de profi elen, samen te voegen is er een 

nieuw ensemble ontstaan en is er door het ontwerp op de kleinste schaal een bijdrage geleverd 

aan het grootstedelijk geheel, grootstedelijk in het klein.
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