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Het afstudeerproject ‘Metropol i tan ensemble at the 

Rhine in Cologne’, dat startte in oktober 2011 aan de 

Tecnhische Universitei t Eindhoven, is met veel zorg en 

enthousiasme samengesteld door dr. i r. Jos Bosman. Dit 

enthousiasme is ook overgesprongen op mi j. Keulen is 

een veelz i jd ige en interessante stad waar je gemakkel i jk 

aan gehecht kan raken. Deze veelz i jd igheid kwam goed 

van pas binnen het afstudeeratel ier waar er veel vr i jheid 

was om eigen fascinat ies te onderzoeken en eigen 

kaders te vormen.

Dit verslag beschri j f t  de zoektocht naar, uitwerking van 

en ref lect ie op een zel f geschreven opdracht in Keulen. 

Deze opdracht houdt in dat de hoek van een bouwblok 

aan de Heumarkt herontworpen wordt tot een nieuw 

ensemble van cultuur en wonen. 

Gedurende de weg naar dit eindproduct toe 

heb ik veel gehad aan de begeleiding van mi jn 

afstudeercommissie. Ik wi l  daarom graag het hoofd van 

mi jn afstudeercommissie, dr. i r. Jos Bosman, bedanken 

voor de vele uren die hi j  in ons heeft gestoken. Hi j 

was er niet enkel wekel i jks om ons te begeleiden. Ook 

daarbuiten was hi j  nog bezig om ons verder te helpen. 

Deze betrokkenheid van hem heb ik zeer gewaardeerd.

Verder bedank ik i r. Maarten Wil lems voor z i jn open en 

eer l i jke mening t i jdens begeleidingsmomenten. Voor mi j 

st imuleerde dat om nog een tandje bi j  te zetten. 

Prof. i r. Jan Westra wi l ik bedanken voor z i jn rol als derde 

begeleider in mi jn commissie. Het belang van beeldend 

mater iaal is voor Jan Westra zeer hoog. 

Door hem worden mi jn beeldende woorden nu 

ondersteund door beeldende beelden. 

Als laatste bedank ik mi jn mede-afstudeerders voor 

het intensieve contact gedurende dit afstudeertraject. 

Afstuderen in atel ierverband is mi j erg goed beval len. 

De gevraagde en ongevraagde kr i t iek heeft mi j scherp 

gehouden.
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De eerste indruk die de stad Keulen achter laat bi j 

haar bezoekers is er een van l ichte chaos. Er lopen 

veel verschi l lende mensen rond, er is veel te doen en 

er is veel te z ien in deze creat ieve stad. Een wirwar 

van straten, pleinen en steegjes vormt de aders 

van deze stad waarvan het weefsel bestaat uit een 

onlogische aaneenschakel ing van gebouwen uit diverse 

t i jdvakken. Wandelend door Keulen worden idyl l ische 

binnenplaatsen en grootschal ige pleinen verkend via 

drukke verkeersaders en rust ige steegjes. Keulen daagt 

je uit om haar te ontdekken! 

Zowel de oude binnenstad als het nieuwe stadsdeel met 

de gerenoveerde pakhuizen en grote kantorenpanden 

spelen een belangri jke rol voor Keulen als ‘kulturstadt’. 

Daartussen bevindt z ich de Heumarkt. Typerend is de 

tweedel ing in de openbare ruimte van dit gigant ische 

plein die ontstaat door een brug en een verkeersader. 

Het kolossale Marit im hotel is beeldbepalend voor het 

zuidel i jke deel van de Heumarkt. Aan de Noordkant is 

het beeld verf i jnder en kleurr i jker.

Analyse en onderzoek binnen het afstudeeratel ier 

naar de Heumarkt, en het bestuderen van de huidige 

plannen van Albert Speer, hebben geleid tot een 

nieuw masterplan. In dit plan zi jn onder andere een 

nieuwe plein -en wegenstructuur, een Duftmuseum 

en vernieuwing van de hoek van het Altstadt Noord 

bouwblok opgenomen. Deze laatste is de opgave van dit 

indiv iduele afstudeerproject. 

De hoek is de schakel tussen diverse bi jzondere 

openbare ruimtes: de Heumarkt, de Eisenmarkt en de 

nieuwe ruimte die ontstaat naast het museum. Daarnaast 

is het letter l i jk de hoeksteen van het bi jzondere 

woongebied dat ook wel aangeduid wordt als Altstadt 

Noord. Dat vraagt natuur l i jk om een ontdekkingstocht. 

Deze moet echter wel gefaci l i teerd worden. Vandaar de 

vraagstel l ing: hoe kan een ontwerp aan de Heumarkt 

42-44 de verbinding tussen de Ri jnpromenade en de 

binnenstad van Keulen versterken en de Eisenmarkt 

act iever betrekken bi j  het tussengelegen stedel i jk 

weefsel?

Een studie met massamodel len resulteerde in een aantal 

oplossingen voor het stedenbouwkundig concept. De 

contouren van de gekozen oplossing zi jn zo dat de hoek 

wordt opgedeeld in twee gebouwen waartussen een 

steeg l igt die bezoekers van de Heumarkt uitnodigt om 

de Eisenmarkt, die z ich binnen in het bouwblok bevindt, 

te ontdekken. Verder wordt de hoek niet begrensd door 

een loodrechte hoek, maar is deze afgeschuind. Zo 

ontstaat er een tweede uitnodiging om de Eisenmarkt 

op te lopen en tegel i jkert i jd bevordert het de stromingen 

tussen binnenstad en Ri jnpromenade. Heumarkt 42-

44 is daarom de schakel tussen de binnenstad en de 

Ri jnpromenade, het koppelpunt dat het water act iever 

betrekt bi j  het stenen centrum. 

De fysieke ruimte is echter niet de enige relevante 

context. De mensen, atmosferen en bedri jv igheid in de 

omgeving maken hier ook een belangri jk deel van uit. 

Door creat ieve funct ies toe te voegen aan de Heumarkt 

wordt er een culturele connect ie gelegd tussen de 

musea in de ‘ Innenstadt’ en de kunstbeurzen en 

galer ieën in de oude industr iehal len aan de overzi jde van 

de Ri jn. Het Duftmuseum wordt daarbi j  versterkt door 
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een cultureel podium in de Heumarkt hoek. Tussen deze 

twee ontstaat er letter l i jk ruimte, een soort plein, voor 

dialoog.

Daarnaast wordt er een horecagelegenheid geplaatst op 

de begane grond. Dit s lui t aan bi j  de over ige bebouwing 

aan de Heumarkt waar openbare funct ies zich ook in de 

pl int van de bebouwing bevinden. Daarboven bevindt 

z ich voornamel i jk de funct ie wonen. 

Opval lend aan de Altstadt is de aanduiding door de 

gemeente als bi jzonder woongebied. De verkeersluwe, 

groene wi jk heeft veel voorzieningen voor kinderen. 

Dit is een bi jzonderheid voor Keulen waar voornamel i jk 

eenpersoonshuishoudens wonen. Deze wi jk is 

daarom bi j  ui tstek geschikt om als voorbeeld te 

dienen voor aangenaam binnenstedel i jk wonen voor 

meerpersoonshuishoudens. 

Binnenstedel i jk wonen is een term die vraagt om nadere 

uit leg. Hoe kan wonen in de binnenstad aantrekkel i jker 

gemaakt worden? Een l i teratuurstudie resulterend in een 

essay over binnenstedel i jk wonen en intervent ies in de 

binnenstad geven handvaten voor het ontwerpen van 

de woningen. Zo is het belangri jk om een buitenruimte 

op te nemen in het ontwerp voor een binnenstedel i jke 

woning. Verder is het interessant om de interne structuur 

van de woning zo open mogel i jk te houden om ruimte 

te laten voor veranderende wensen over het gebruik van 

de ruimte. Ook moet er een bepaalde afstand genomen 

kunnen worden van de stedel i jke drukte.

Flexibel ontwerpen is daarom belangri jk: de 

woningplattegronden van zowel de eenlaagse 

appartementen in Heumarkt 44 als de spl i t level 

woningen in Heumarkt 42 zi jn opgebouwd uit zoveel 

mogel i jk grote open ruimtes. Verder staat het de 

bewoners vr i j  om de extra kamer als studeer-, 

kinderkamer of op een andere manier te gebruiken. 

Het nieuwe beeld aan de Heumarkt verandert aanzienl i jk 

ten opzichte van het huidige straatbeeld. Niet enkel 

door de tweede smal le doorgang tussen Heumarkt en 

Eisenmarkt, of door de afschuining van het bouwvolume, 

maar ook door de typologie en het mater iaalgebruik van 

het nieuwe ensemble. Waar het herbestemde Heumarkt 

44 vr i jwel hetzel fde bl i j f t  qua mater iaal is het nieuwe 

Heumarkt 42 een opgeruwde en schaduwri jke versie van 

het gladde travert i jn van zi jn buurman. 

Het hoekensemble stelt het wonen tentoon door 

de grote gevelopeningen voor de pat io’s van beide 

gebouwen. De verschi l len en gel i jkenissen zorgen voor 

een spannende symbiose.

Het (her)ontwerp is werkel i jk de f iguur l i jke hoeksteen 

van de Heumarkt door de schakel te z i jn in het stedel i jk 

weefsel van Keulen. Deze is het nieuwe uithangbord 

dat de Altstadt Noord promoot, de Ri jnpromenade aan 

de binnenstad koppelt en de door Keulen zo gel iefde 

culturele funct ie toevoegt aan een plein dat z i jn vol ledige 

potent ie nog niet bereikt had. Door kleine en bescheiden 

gebaren bereikt het ensemble Heumarkt 42-44 een 

groot effect voor Keulen als ‘kulturstadt’. 



The f i rst impression of the city of Cologne to leave i ts 

v is i tors with is one of sl ight chaos. In this creat ive city 

there are many di f ferent people, there is much to do and 

there is much to see. A maze of streets, squares and 

al leys form the veins of this city whose fabr ic consists of 

an i l logical chain of bui ldings from dif ferent t ime periods. 

Walking through Cologne, idyl l ic courtyards and large 

squares are explored by passing both busy roads and 

quiet lanes. Cologne chal lenges you to discover i t !

Both the old town and the new distr ict, with renovated 

warehouses and large off ice bui ldings, play an important 

role for Cologne as’ kulturstadt’. Halfway between these 

two the Heumarkt si tuated. Typical ly for this publ ic space 

is the div is ion of this gigant ic square into two parts by 

means of a br idge with a traf f ic street. The colossal 

Mari t im hotel sets the scene for the southern part of the 

Heumarkt. On the north side the image is more ref ined 

and colorful.

Analysis and research of the Heumarkt by the graduate 

studio, combined with studies of the current plans 

of Albert Speer, have led to a new masterplan. This 

plan includes a structure for the publ ic space, the 

roads, a Duftmuseum and the renewal of the corner 

of the Altstadt Nord bui lding block. The latter is the 

assisgnment of this thesis.

The corner is the l ink between var ious extraordinary 

publ ic spaces: the Heumarkt, the Eisenmarkt and the 

new publ ic space created alongside the museum. 

Furthermore, i t is l i teral ly the cornerstone of the special 

l iv ing area that is also known as Altstadt Nord. Such a 

special l iv ing area should be discovered. This should, 

however, be faci l i tated. Hence the quest ion: how can 

the Heumarkt 42-44 design enhance the connect ion 

between the Rhine promenade and the city of Cologne 

whi le, at the same t ime, strengthening the posit ion of the 

Eisenmarkt in the urban fabr ic in between?

A study of mass models resulted in a number of 

solut ions for the urban development concept. The 

bui lding contours of the chosen solut ion div ide the 

bui lding plot of the corner into two bui ldings with an al ley 

in between. This al ley seduces vis i tors of the Heumarkt 

to discover the Eisenmarkt that is located inside the 

bui lding block. Furthermore, the corner is not bounded 

by a perpendicular angle, but i t is chamfered. A second 

invitat ion to discover the Eisenmarkt ar ises whi le the 

chamfered corner bui lding also promotes the f lows 

between downtown and the Rhine Promenade. Therefore 

Heumarkt 42-44 is the l ink between the town and the 

Rhine.

The physical space, however, is not the only relevant 

context. The people, atmosphere and act iv i ty in the 

area are also an important part of the context. By 

adding creat ive funct ions to the Heumarkt, a cultural 

connect ion is establ ished between the museums in 

the ‘ Innenstadt’ and the art fa irs and gal ler ies in the old 

industr ia l bui ldings on the other side of the Rhine. The 

Duftmuseum is then accompanied by a cultural stage 

that is located in the Heumarkt corner. Between these 

two cultural bui ldings space is l i teral ly created, a square 

which provokes dialogue.

There is also a bar/restaurant located on the ground 

f loor. Other bui ldings on the Heumarkt also have publ ic 
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funct ions located in the pl inth Above the publ ic ground 

f loor level, the bui lding mostly contains the funct ion of 

l iv ing.

Interest ing fact about the Altstadt is that i t is designated 

by the municipal i ty as a special urban l iv ing area. The 

green neighborhood is traf f ic-calm and has many 

faci l i t ies for chi ldren. This is a pecul iar i ty for Cologne 

where mainly single person households l ive. This area 

is therefore ideal ly suited to act as an example for 

comfortable inner city l iv ing for more person households.

Inner city l iv ing is a term that requires an explanat ion. 

How can l iv ing in the city be made more attract ive? A 

l i terature study result ing in an essay on urban l iv ing, and 

a search for a new typology for intervent ions in the inner 

city, provide handles for the design of the dwel l ings. 

I t shows, among others, that i t is important to include 

an outdoor area in the design for an inner city home. 

Furthermore, i t is interest ing to leave the structure of 

the housing as open as possible in order to faci l i tate 

changing demands on the use of the space. I t is also 

important that a certain distance can be taken from the 

urban bust le.

Therefore f lexible design is important: the f loor plans of 

both the one-storey apartments in Heumarkt 44 as the 

spl i t- level homes in Heumarkt 42 are formed by large 

open spaces. Furthermore, the residents are free to use 

parts of the open space as a study, as a nursery or in 

any other way they want.

The image of the new Heumarkt changes signi f icant ly 

compared to the current streetscape. Not only because 

of  the second narrow passage between the Heumarkt 

and the Eisenmarkt, or the bevel of the construct ion 

volume, but also because of the typology and the 

mater ia ls of the new ensemble. The converted Heumarkt 

44 remains vir tual ly the same in terms of mater ia l, the 

new Heumarkt 42 however has a roughened and shaded 

version of the smooth travert ine of i ts neighbor.

The corner ensemble exhibits the l i fe within the dwel l ings 

by means of the large façade openings that exhibit the 

pat ios of both bui ldings. The di f ferences and simi lar i t ies 

create an excit ing symbiosis.

The (re)design is truly the cornerstone of the f igurat ive 

Heumarkt by l inking the urban fabr ic of Cologne. I t 

is the new bi l lboard that promotes the Altstadt Nord, 

connects the Rhine promenade to the downtown area 

and ads the cultural funct ion, that is so beloved by the 

city of Cologne, so that the square can l ive up to i ts 

ful l  potent ia l. These smal l and modest gestures of the 

ensemble Heumarkt 42-44 provide a large effect for 

Cologne as’ kulturstadt’.



14 Inleiding

16 Ontwerpattitude

 Contextueel ontwerpen

 Ontwerpkaders

20 Keulen

 Impressie ‘kulturstadt’ Keulen

22 Heumarkt

 Kloppend hart van de Altstadt

 Histor ie

 Analyse

 Masterplan 

62 Locatie

 Hoeksteen van de Heumarkt 

66 Functie

 Cultuur voor Keulen

  Binnenstedel i jk wonen

 Essay

76 Binnenstedelijk wonen

 Een nieuwe woontypologie



 Ontwerp

80 Stedenbouwkundige inbedding

 Klein gebaar, groots effect

90 Heumarkt 44

 Herbestemming woongebouwen Heumarkt en 

  Eisenmarkt

110 Heumarkt 42

 Nieuwe hoeksteen Altstadt Noord

140 Principedetails

150 Conclusie

 Nawoord

 Bibliografie



14

Het kolossale Marit im hotel, dat in z i jn eent je gemakkel i jk 

de ruimte van meerdere kleine bouwblokken in beslag 

neemt, is een gebouw uit 1988 dat een eigen ei land 

vormt net langs de Ri jn in Keulen. Intr igerend is het zeker 

wat een dergel i jk gevaarte doet voor z i jn omgeving. 

Rondom het hotel heerst een pulserende sfeer die 

de Heumarkt beïnvloedt, die aan de Zuidzi jde vol ledig 

gevormd wordt door het bestaan van het Mari t im. 

Deze fascinerende kolos is de aanleiding voor dit 

afstudeerproject. 

Achtergrond voor dit project is dan ook het onderzoek 

naar de Heumarkt dat door het atel ier is verr icht. 

De histor ie van het Mari t im hotel, de Heumarkt en de Ri jn 

maken hier deel van uit, evenals de stedenbouwkundige 

betekenis van de Heumarkt binnen Keulen en een 

grondige analyse van de huidige situat ie. Ondanks deze 

gezamenl i jke achtergrondinformatie heeft iedere student 

uit het atel ier een eigen opdracht weten te formuleren 

op gronde van persoonl i jke ontwerpvoorkeuren- en 

aff in i te i ten. 

Zoals de t i te l ‘Hoeksteen van de Heumarkt’ reeds 

verraad gaat het hier om een ontwerp voor een hoek, 

meer specif iek de hoek van een bouwblok gelegen aan 

de Heumarkt. Deze hoek l i jkt en is wel l l icht erg klein in 

vergel i jk ing met het Mari t im hotel, maar heeft grootse 

potent ie. Het (her)ontwerp voor deze hoek, Heumarkt 

42-44, heeft het in z ich om de context te beïnvloeden. 

Zowel door de stedenbouwkundige situat ie van de 

Heumarkt te verbeteren als door een funct ioneel ontwerp 

te maken dat boegbeeld is voor het achter l iggende 

bi jzonder woongebied, met als kern de Eisenmarkt. 

De bi jbehorende onderzoeksvraag is de volgende: hoe 

kan een ontwerp aan de Heumarkt 42-44 de verbinding 

tussen de Ri jnpromenade en de binnenstad van Keulen 

versterken en de Eisenmarkt act iever betrekken bi j  het 

tussengelegen stedel i jk weefsel?

De wensen en plannen van de gemeente Keulen 

voor de Heumarkt en De Altstadt Noord zi jn hier in 

net zo bepalend als de conclusies verbonden aan 

het vooronderzoek. Naast dit vooronderzoek is 

ontwerpend onderzoek ook een strategie die helpt om 

de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Beiden 

gecombineerd resulteren in een tastbaar ontwerp. Een 

ontwerp waar de context op kan leunen.

Dit verslag is zo opgebouwd dat het op een heldere 

manier duidel i jk maakt hoe het gebouwensemble tot 

stand is gekomen. Eerst wordt de ontwerpatt i tude 

toegel icht, waarna de ontwerpkaders uiteengezet 

worden. Deze vormen de eerder genoemde achtergrond 

voor de opdracht. Dit hoofdstuk is onderverdeeld in v ier 

delen: Keulen, Heumarkt, locat ie en funct ie. Een essay 

over binnenstedel i jk wonen schept vervolgens l icht op 

wat van belang is bi j  intervent ies in de binnenstad. 

Het ontwerp zel f wordt verduidel i jkt in de hoofdstukken 

Heumarkt 44 en Heumarkt 42, respect ievel i jk een 

herbestemmings- en een nieuwbouwproject. De 

bouwkundige verantwoording van deze ontwerpen 

wordt afgelegd in het hoofdstuk detai l ler ing, waarna de 

conclusie en het nawoord volgt. Op het einde zi jn nog 

een bibl iograf ie en bi j lagen opgenomen.

INLEIDING
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Gebouwen moeten nutt ig z i jn. Gebouwen die ik ontwerp 

in ieder geval. Ik z ie graag dat een ontwerp past in 

de omgeving, zowel qua esthet iek als qua gebruik. 

Belangri jk hierbi j  is het gemeentel i jk beleid. Uiteraard 

is het dan niet de bedoel ing dat al les klakkeloos 

overgenomen wordt. Een eigen analyse van het gebied 

vanuit het perspect ief van de ontwerper geeft meer 

diepte. Deze analyse betreft het gebied, de bebouwing, 

de funct ies die zich er bevinden, maar ook de werking 

van de omgeving, de sfeer. Is het een levendig gebied of 

ju ist niet? Wat is de potent ie van het geheel en waar z i t 

deze? 

Respect voor de omgeving, of context als je wi l t, is 

daarom erg belangri jk. Ik formuleer de programma’s 

van mi jn ontwerpopgaves dan ook door de context te 

bestuderen en door belangen af te wegen. Dit kunnen 

belangen zi jn van gemeentes, omwoners en over ige 

part i jen zoals een nabi j gelegen school of een groot 

hotel. Context is uiteraard een veel breder begrip 

omdat hiermee niet enkel de gebouwde of natuur l i jke 

omgeving bedoeld wordt. In brede zin betreft het de 

sociaaleconomische, maatschappel i jke, pol i t ieke, 

st i l ist ische, stedenbouwkundige en wetenschappel i jke 

ideeën waaruit het bouwwerk of de directe omgeving van 

een vr i je locat ie bestaat of tot stand is gekomen.1 

Het is dus vei l ig om te stel len dat voor mi j, en daarnaast 

voor een heleboel andere architecten, architectuur 

en omgeving onlosmakel i jk aan elkaar verbonden zi jn. 

De context is dan ook van groot belang voor vr i jwel 

ieder ontwerp. De wi jze waarop contextueel ontwerpen 

tegenwoordig door verschi l lende architecten wordt 

geïnterpreteerd, ingevuld, aangegrepen of afgewezen, 

loopt uiteen. Belangri jk bi j  ieder project is het stel len 

van de juiste vragen: Wat is dit voor plek? Wat heeft het 

nodig? 

Het antwoord van Oswald Mathias Ungers luidt als volgt: 
“Als architectuur gaat over de werkel i jkheid dan is het ook 

het resultaat van een dialect isch proces tussen de gegeven 

omstandigheden en de daarvan afgeleide ideale vis ie. De 

term contextual isme komt naar boven, wat niet meer is dan 

architectuur die is afgeleid van de lokale context. Architectuur 

betekent het v i taal doorgronden van de meerlaagse, 

myster ieuze, volwassen, en bedrukte omgeving. Het creat ieve 

doel van architectuur is om de taak te visual iseren, om zich te 

integreren in de context, om de kwal i te i ten van de locat ie te 

accentueren en te versterken. Steeds weer is architectuur de 

erkenning van de genius loci waaruit het voortkomt.” 2

Het versterken en accentueren van de kwal i te i ten van 

de locat ie is een belangri jk middel dat de ontwerper in 

staat stelt om een gebouw toch een eigen ident i tei t mee 

te geven. Het is immers niet gewenst dat een nieuw 

ontwerp letter l i jk opgaat in z i jn omgeving. Ondanks dat 

de context invloed kan hebben op de contouren, de 

mater iaalkeuze en zel fs het gebruik van een bouwwerk is 

er nog veel ruimte voor een eigen karakter. 

Een bouwwerk dat past in z i jn context en dus niet 

schreeuwt om aandacht door z i jn vorm, kleur of ander 

uiter l i jk kenmerk, kan desondanks een eigen ident i tei t 

hebben. Het kan zich eigenwi js gedragen, door op 

subt iele wi jze de aandacht te vragen. Hierbi j  kan gedacht 

worden aan afwi jk ingen in mater iaal, r i tmes, patronen 

en-of verhoudingen vanuit de context.

ONTWERPATTITUDE

Contextueel ontwerpen
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Net zoals iedere context uniek is, is ook iedere gebruiker 

of bewoner dat. Daarvoor moet ruimte aanwezig zi jn in 

het ontwerp. Een gebouw moet je eigen gemaakt kunnen 

worden. Ik houd niet van dwingende architectuur. 

Architectuur moet daarom in plattegrond en doorsnede 

een heldere structuur bezitten die bi j  voorkeur f lexibel 

en open is. Op die manier ontstaat er een ontwerp dat 

in de t i jd ‘duurzaam’ is, dat door verschi l lende part i jen 

in gebruik genomen kan worden, eigen gemaakt kan 

worden, en dat tevens ruimte laat voor een eventuele 

andere bestemming. 

Het is dan ook de kunst om met zo weinig mogel i jk 

middelen, een gebruiksvr iendel i jk ontwerp te maken dat 

op een zo helder mogel i jke manier inpast en waarde 

toevoegt aan de context. 



 
ONTWERPKADERS
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Keulen is een collage van mensen, geschiedenis en sferen, en 

daarom is het ook echt een collage van architectuur. Hoewel 

de meeste gebouwen van na de oorlog zijn, kunnen er grote 

bewegingen binnen de architectuur worden gedetecteerd in de 

stijl van de Keulse gebouwen. Het hebben van een geschiedenis 

en de mogelijkheid om deze weer te geven is een noodzaak voor 

Keulen. Dit sluit goed aan bij de visie van Colin Rowe over de stad 

als collage. Deze stelt dat de ‘collage city’ een didactische stad 

is die met de tijd mee transformeert, reageert, leert en verandert 

maar dit altijd doet met respect voor het gedachtegoed van haar 

voorouders.3

Verder zijn er een miljoen dingen te doen in deze stad, alsof ze 

niet kan kiezen welke ze het liefst wil, ze wil het allemaal hebben: 

musea, winkels, cultuur, enz. De stad lijkt kwalitatieve ruimte te 

willen bieden aan iedereen. Er zijn grote open ruimtes, zoals het 

plein voor de Dom die de toeristen aantrekt. De Neumarkt voor 

de bewoners, en de Heumarkt met een collage van restaurants 

en bars. De noodzaak om voor iedereen toegankelijk zijn is ook 

zichtbaar in de verkeerssituatie. Auto’s zijn overal toegestaan in 

het stadscentrum, waarin wordt voorzien door de aanwezigheid 

van goede wegen en parkeervoorzieningen. Fietsers en 

voetgangers moeten echter hun eigen routes vrij maken en eigen 

parkeermogelijkheden opzoeken. 

Naast deze gemakkelijk te bereiken openbare ruimtes en 

prominente wegen zijn er ook een heleboel andere dingen te 

vinden in de stad. 

Keulen daagt je uit om het te ontdekken! Soms schreeuwt ze naar 

je ‘Kijk dan!’, vooral rond de Rijn, met zijn mooie kraanhuizen en zijn 

prachtige kathedraal. Op andere momenten ontdek je onverwachts 

iets nieuws om de hoek. En als je heel goed kijkt, mis je wellicht 

niet die smalle opening in een bouwblok die subtiel vraagt om haar 

verborgen schoonheid te ontdekken.

KEULEN

Impressie ‘kulturstadt’Keulen
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De Heumarkt is een van de belangri jkste pleinen in 

Keulen. Er is veel gaande in dit deel van de stad. Dat 

komt doordat het gelegen is tussen het stadscentrum 

en de Ri jn. Het groene plein betredend vanaf het stat ion 

loopt men een gezel l ige openbare ruimte op met veel 

k leurr i jke bouwwerken van verschi l lende bouwsti j len en 

sfeervol le terrasjes. Er z i t echter nog een stuk Heumarkt 

aan de andere zi jde van de drukke verkeersader die 

midden over het plein loopt waardoor de atmosfeer 

voornamel i jk aan de Zuidzi jde beïnvloedt wordt. Deze 

verkeersader verdeelt de Heumarkt in werkel i jkheid op 

in een Heumarkt Noord en een Heumarkt Zuid. Het is 

de Noord-Zuid as die de stad doorkruist en die aan de 

Oostzi jde van de Heumarkt de Ri jn oversteekt v ia de 

Deutzer Brücke.

Verder z i t er een stedenbouwkundig ‘gat’ aan de 

noordzi jde van de Deutzer Brücke dat momenteel wordt 

gedomineerd door het verkeer dat door de tunnel onder 

het Mari t im hotel door moet. Deze verbindt de Heumarkt 

met de Ri jn. Dat is zeker een van de pluspunten van de 

Heumarkt: de nabi jheid van het water. Tussen het water 

en de Heumarkt l igt echter nog een mooi stadsdeel 

genaamd de Altstadt Noord. Dit histor ische deel van 

Keulen herbergt nog meer bars, restaurants, winkels 

en kerken die enkel bereikbaar z i jn v ia de kleine kl inker 

weggetjes. 

De Heumarkt Zuid ademt meer grootsheid uit door de 

aanwezigheid van het verkeer en de schaal van het 

Mari t im hotel. Dat dit een van de grootste gebouwen is 

in de directe omgeving is niet te missen. De voorzi jde is 

opgedeeld in dr ie stukken waarvan de buitenste twee de 

vleugels van het hotel vormen waarin de kamers zi t ten. 

In scherp contrast met deze twee gesloten rechthoekige 

volumes staat de glazen passage ertussen in. Ook de 

bebouwing rondom het Mari t im is grootser opgezet dan 

de bebouwing bi j  de Heumarkt Noord. 

Het Mari t im Hotel speelt verder een belangri jke rol t i jdens 

de carnavalsper iode in Keulen aangezien het carnaval 

al t i jd gevierd wordt op de Heumarkt. Ti jdens die per iode 

wordt er gret ig gebruik gemaakt van de conferent iezalen 

van het hotel voor de fest iv i te i ten. Ook al bruist de 

Heumarkt niet alt i jd en niet vaak helemaal, hi j  wordt 

zeker gebruikt: voor carnaval, concerten, fest ivals en 

mult iculturele evenementen of gewoon als marktplein 

of terras. Wel l icht z i t er nog meer potent ieel, maar de 

Heumarkt is nu al het kloppend hart van de Altstadt.

Hierna zal de histor ie van de Heumarkt behandeld 

worden. Ook de relevante onderdelen van het 

uitgebreide M3 onderzoek van het afstudeeratel ier 

Metropol i tan Ensemble, dat los verschenen is, worden 

toegel icht bi j  de analyse. De hieruit gevormde conclusies 

worden vervolgens verwoord en omgevormd tot een 

masterplan. 

HEUMARKT

Kloppend hart van de Altstadt



23



24

Heumarkt

Eisenmarkt

Maritim hotel
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De Heumarkt heeft haar naam te danken aan de eerste functie die 

eraan toegekend werd. Dat was tijdens de Middeleeuwen, rondom 

1490, toen het een handelscentrum was waar voornamelijk hooi 

verhandeld werd. Na 1580 promoveerde het tot financiële markt 

en werd er een bijbehorend beursgebouw gebouwd. Vervolgens 

werd er steeds meer gebouwd rondom de Heumarkt, waaronder 

een theater en een heleboel brouwhuizen. In de 17e eeuw werd 

de Heumarkt zelfs beschouwd als één van de mooiste pleinen van 

Europa.4  

Een van de grootste wijzigingen in het straatbeeld kwam echter 

van de in 1904 gebouwde markthal, de belangrijkste van de stad 

Keulen. 5 Gedurende al deze wijzigingen door de jaren heen is de 

vorm van het plein niet gewijzigd. Aanvankelijk wordt het vierkante 

plein bepaald door de begrenzende gebouwen en bouwblokken. 

Vanaf 1910 verdwijnen echter geleidelijk de bouwwerken aan de 

Noordoost zijde. Dit gaat zo door tot 1921 wanneer ze gesloopt 

worden om plaats te maken voor de nieuwe hangbrug. Tijdens 

de Tweede Wereldoorlog wordt bijna de gehele Heumarkt 

gebombardeerd. De hangbrug wordt vernietigd door al het geweld, 

samen met bijna alle gebouwen eromheen. Slechts enkele 

gebouwen bleven intact, voornamelijk gelegen aan de Noordzijde. 

Na de oorlog begint Keulen met de wederopbouw waarbij veel 

ontwerpen gebaseerd zijn op hoe de bebouwing aan de Heumarkt 

er voor de oorlog uitzag. Later, in de 20e en 21e eeuw, werden 

een aantal hiaten aan de zuidkant op een nieuwe manier ingevuld. 

Dit creëert een collage van modernistische en oude gebouwen.

Bij de wederopbouw zijn er ook enkele wijzigingen aangebracht. 

Het verkeer werd bijvoorbeeld steeds belangrijker en de nieuwe 

Deutzer brug werd uiteindelijk een van de belangrijkste bruggen 

van Keulen. Niet alleen auto’s en bussen maken er gebruik van, 

maar ook de belangrijkste tramlijn van Oost naar West. De nieuwe 

bouwblokken worden op nieuwe manieren ontworpen zodat er 

meer en bredere straten ontstaan om het verkeer te begeleiden 

door de stad. Dit alles heeft echter één nadeel: de Heumarkt wordt 

erdoor opgedeeld in twee stukken, die enkel nog visueel met 

elkaar verbonden zijn.

Historie
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Heumarkt 1910
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Heumarkt 1942
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Heumarkt 1958
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Heumarkt 2011
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Primaire ontsluiting

Secundaire ontsluiting

Primaire ontsluiting

Keulen is een zeer toegankelijke stad. Het is zo ontworpen en 

gebouwd om de automobilisten zoveel mogelijk tegemoet te 

komen. Hetzelfde geldt voor een van de belangrijkste pleinen van 

Keulen, de Heumarkt. Want als er iets is waarvan de stad Keulen 

nog amper heeft gehoord, dan is het wel van verkeersluwe zones. 

Enkel het winkelgebied in het centrum van de stad is ontoegankelijk 

voor de automobilist.

De belangrijkste verkeersader van de Heumarkt is de Oost-West 

as. Deze bestaat uit drie rechte lijnen waarvan er twee bedoeld 

zijn voor auto’s of bussen en de andere voor trams. Ze worden 

begeleid en van elkaar gescheiden door kleine groene gebieden 

of zelfs door gebouwen of volledige bouwblokken. Naast de 

eenvoudige wegen die rondom de Heumarkt lopen, zijn er ook een 

paar uitzonderingen op deze regel. Mensen die naar het zuiden 

willen, rijden in een lus aan de noordzijde van de brug. Deze weg 

vervolgt zich door een tunnel onder het Maritim hotel en daarna 

naast de Rijn. Onder de Rijnpromenade ten noorden van de brug 

is er ook een tunnel voor de andere as die de stad doorkruist, de 

Noord-Zuid as.

De Heumarkt Zuid is werkelijk een irrationele collectie van 

wegen. Contrasterend aan deze verwarring staat de openheid 

van de Heumarkt Noord. Daar vormen de wegen het plein 

en benadrukken tegelijkertijd de façades van de omliggende 

bebouwing.

Alle andere wegen en steegjes zijn gemakkelijk bereikbaar. De 

meesten van hen zelfs met de auto, en dus ook met de fiets 

of te voet. Sommigen van hen mogen alleen worden gebruikt 

door fietsers of voetgangers, zoals de gesloten bouwblokken in 

het noorden van de kaart. Zoals gezegd is dit echter meer een 

uitzondering dan een regel voor Keulen.6

Analyse

Ontsluiting
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Tot slot zijn er ook nog de private ruimtes die doorgaans 

ontoegankelijk zijn. Het zijn achtertuinen en privéruimtes voor 

bijvoorbeeld cafés en restaurants, zoals het geval aan de 

noordzijde van de Heumarkt. Aan de zuidzijde bestaat het private 

gebied voornamelijk uit parkeerplaatsen voor de bedrijvigheid die 

daar gevestigd is. 

Privaat

Semiopenbaar

Openbaar

Het plein en zijn omgeving zijn te verdelen in verschillende soorten 

van toegankelijkheid: privé, openbaar en semiopenbaar. Bijzonder 

aan de ruimte die de Heumarkt vormt zijn de straten op de 

hoekpunten van het rechthoekige plein. 

De straat tussen de bouwblokken die de Eisenmarkt en de 

Ostermannplatz omvatten is bewaard gebleven tijdens de 

oorlog. Door de overlap van deze bouwblokken wordt er met het 

perspectief gespeeld zodat het lijkt alsof de Heumarkt gesloten is 

aan die zijde. Des te aangenamer is de verrassing wanneer het 

gezellige steegje ontdekt wordt. De beleving van de grootte van 

het plein wordt verder beïnvloed door de kleine openbare ruimtes 

aan verschillende zijden van de Heumarkt die het plein optisch 

verruimen. De verruiming in de Oost-West hoek van de Heumarkt 

stamt zelfs nog van voor de oorlog. 

Aan de zuidzijde van de Heumarkt domineert het verkeer de 

openbare ruimte. Wellicht is plein geen correcte benaming voor de 

Heumarkt Zuid is omdat het verkeer het plein behoorlijk doorbreekt. 

Daardoor is er geen aanwijsbaar einde van het plein aan die zijde.7

Naast de openbare ruimte zijn er ook gebieden die niet volledig vrij 

toegankelijk aanvoelen. Deze semiopenbare ruimtes bevinden zich 

doorgaans binnen de bouwblokken. Eenmaal in zo’n bouwblok, 

bijvoorbeeld op het Ostermannplatz of de Eisenmarkt, is het 

rustiger dan in de volledig openbare ruimte. Het is de stedelijke 

achtertuin van de omwonenden. Zij hebben er echter net zo veel 

recht op als een toerist. Ook de passage van het Maritim hotel is 

semiopenbaar. Deze was origineel bedoeld als openbare ruimte 

wat helaas niet zo werkt vanwege de letterlijke drempel ernaar toe. 

Analyse

Toegankelijkheid
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Smal bouwblok

Maritim hotel

Dubbel bouwblok

De ordening van de Heumarkt wordt niet alleen bepaald door de 

plaatsing van de bouwvolumes of de wegen. De gevels van de 

gebouwen rond de Heumarkt bepalen mede visueel het beeld 

van de open ruimte. Daarbij valt op dat de gebouwen aan de 

Heumarkt Noord kleiner zijn dan die aan de Heumarkt Zuid. Deze 

kleine gebouwen staan op percelen die nog gebaseerd zijn op 

de oude stadsindeling. Naar het zuiden toe verdubbelt de maat 

van de percelen. Er is een soepele en zachte overgang tussen de 

breedtes van deze gevels. 

Het valt ook op dat vrijwel alle gevels aan de Heumarkt verticaal 

georiënteerd zijn. Deze tendens wordt gefaciliteerd door het 

plaatsen van ramen of sierlijsten, maar ook door de hoogte van 

de individuele gebouwen. De meeste van de gebouwen rondom 

het plein zijn vijf tot zes niveaus hoog. 8 Opvallend is dat zelfs de 

bredere gebouwen in het gevelbeeld niet zichtbaar breder zijn. 

Het gebruik van de verticale elementen is zo sterk dat de grotere 

gebouwen optisch verdeeld worden in twee kleinere.

Een ander ordenend element in de gevels is de horizontale plint 

op maaiveldniveau. Zelfs het Maritim hotel doet mee met deze 

ordening, al is het wel op een andere schaal. Deze twee regels 

worden constant gebruikt. Ze zorgen, bijgestaan door het voor 

Keulen zo typerende daklandschap, voor een visuele ordening van 

de bebouwing. Aldus doen alle gebouwen mee aan het vormen 

van een uniforme Heumarkt.9

Analyse

Ordening
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Puur analytische tekeningen vertellen veel over de feitelijke aspecten 

die de Heumarkt definiëren. Vanuit dit standpunt gezien zijn 

ontsluiting, toegankelijkheid en ordening aspecten die de Heumarkt 

maken zoals deze vandaag de dag is. Niet te vergeten is het 

belang van sfeer. Sfeer is, net als de bovengenoemde analytische 

aspecten, gedefinieerd door een verzameling van parameters. 

De foto’s en beelden die volgen verzamelen talrijke gegevens om 

deze parameters te vormen. Deze kunnen ook wel de typische 

elementen van de Heumarkt genoemd worden, aangezien ze zo 

specifiek zijn voor deze openbare ruimte.

Heumarkt Noord

Het authentieke pleingevoel op de Heumarkt Noord wordt gevormd 

door meerdere parameters. Een belangrijke bijdrage wordt geleverd 

door het aanwezige groen in combinatie met het straatmeubilair. De 

bomen, straatlantaarns, bankjes en terrassen zijn erg uitnodigend. 

Traditionele en meer moderne gebouwen zijn allen gekleurd en 

maken dat het plein vrolijk overkomt.

Steegjes Altstadt

De Altstadt Noord met de steegjes en smalle wegen is in 

tegenstelling tot de rest van Keulen niet gemakkelijk bereikbaar. 

Er zijn hooguit één of twee toegangsmogelijkheden voor 

automobilisten. Dat zorgt ervoor dat deze kleine wegen met hun 

authentieke straattegels en smalle ruimten tussen de omringende 

bouwvolumes een leuk en intiem labyrint vormen. Iedere steeg 

heeft een speciaal zichtpunt en een verrassing om elke hoek.

Eisenmarkt

Naast de kleine pleinen die mensen verrassen in de meest 

onverwachte delen van Keulen, zijn er meer verborgen ruimtes 

zoals deze. Naast de Heumarkt bijvoorbeeld, zijn er een aantal 

bouwblokken die een binnenplaats verbergen. Deze pleinen zijn 

semipubliek en minder toegankelijk in vergelijking met andere 

openbare ruimtes van Keulen. Daar staat tegenover dat iedere 

binnenplaats een eigen identiteit heeft. Typische elementen zijn 

de bomen en het andere groen. Het belangrijkste is echter de 

afwezigheid van auto’s en de omarming van de semiopenbare 

ruimte door de gebouwen er omheen. Deze zorgen voor de 

knusse sfeer.

Rijnpromenade

Hoewel de Rijnpromenade een belangrijk onderdeel is van Keulen, 

een levendige en bruisende stad, is ze redelijk kalm en rustig. Dit 

parkachtige gevoel wordt versterkt door de aanwezigheid van 

een ruime hoeveelheid bomen en de brede groenstroken. De 

kathedraal is niet alleen een plaatje maar ook een oriëntatiepunt op 

de promenade. De Rijn verzekert de aanwezigheid van water wat 

de rustige sfeer ten goede komt.

De stedelijkheid van Keulen is nooit ver weg, zelfs niet aan de 

Rijnpromenade. Zo zijn er genoeg stedelijke elementen om te 

contrasteren met het groen en het recreatieve straatmeubilair. 

Bezoekers zullen daardoor niet snel vergeten dat ze zich in een van 

de grootste steden van Duitsland bevinden.10

Hoewel groenvoorzieningen en straatmeubilair van grote invloed zijn, 

zijn ze zeker niet de enige parameters die de sfeer beïnvloeden. 

Zoals genoemd bepaald de bebouwing deze voor een groot deel 

mede. De relaties tussen gebouwen en bouwblokken zijn hier net 

zo goed op van toepassing. De uitstraling ervan wordt bepaald 

door kleur, materiaal, verhouding, enz. Zo is op en rondom de 

Heumarkt stuc het meest gebruikte materiaal, voornamelijk bij de 

gekleurde gevels. Steen is het andere natuurlijke materiaal dat veel 

gebruikt wordt, bijvoorbeeld bij het Maritim hotel dat bijna volledig 

is opgebouwd uit stenen die uit de buurt van de stad Keulen 

komen.11 

Analyse

Sfeerbepalende elementen
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Exter ieur Kolumba museum Keulen door Peter Zumthor
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Na het analyseren van de huidige situatie van de Heumarkt is 

het duidelijk geworden dat de Heumarkt verschillende kwaliteiten 

bezit. Deze kwaliteiten komen enerzijds tot stand door middel van 

de typologie. Anderzijds valt de Heumarkt juist uit elkaar door de 

aanwezigheid van de sterke verkeersstromen die atmosfeer zo 

hevig beïnvloeden. De situatie in en rondom de Heumarkt is echt 

een weerspiegeling van Keulen als stad. Het is een collage van 

mensen, functies en gebouwen die verbonden worden door een 

spinnenweb van verkeersstromen.

Keulen is zich er ten degen van bewust dat bepaalde delen van 

de stad om vernieuwing vragen, waaronder de Heumarkt. Daarom 

hebben ze Albert Speer, een Duitse stedenbouwkundige en 

architect, gevraagd om zijn visie op de binnenstad van Keulen te 

omschrijven. Deze is terug te vinden in het boek ‘Der Masterplan 

für Köln’. In dit plan doet Speer een aantal uitspraken over zaken 

die aangepakt moeten worden op de Heumarkt. Speer aanvaardt 

de noodzakelijke aanwezigheid van de Oost-West as maar stelt 

wel dat het belangrijk is om de verkeersdrukte te reduceren tot een 

minimum. Verder gaat hij ook in op de scheiding tussen Noord en 

Zuid. Zijn masterplan voor de Heumarkt toont de wil om eenheid 

te creëren in het plein, het te herstellen naar hoe het vroeger was. 

Voorgesteld wordt om een uniformiteit aan te houden in en om 

de groenvoorzieningen op een zelfde logische en uniforme wijze 

rondom de gehele Heumarkt te plaatsen.12 Het plan voegt ook een 

volume toe ten noorden van de aanlanding van de Deutzer brug. 

Hier zou een ontwerp voor een Duftmuseum gerealiseerd worden. 

Dit volume is het puzzelstukje dat de Heumarkt vervolledigd en 

tegelijkertijd functioneert als brughoofd.

Puur visueel zouden deze ingrepen al veel verschil uitmaken. In 

de praktijk is het echter nog steeds zo dat de bebouwing rondom 

het zuidelijke deel van de markt een totaal andere uitstraling heeft 

dan de bebouwing aan de noordzijde. Verder blijft het verkeer een 

prominentere rol spelen in het Zuiden, ondanks aanpassingen van 

de wegenstructuur. Het verkeer moet er toch langs. Er is dus nog 

een betere optie voor een Heumarkt masterplan. De Heumarkt 

is namelijk groot genoeg om als één publieke ruimte te werken, 

zelfs wanneer er twee delen met verschillende sferen ontworpen 

worden. De verkeersstromen vormen hierbij een sterke scheidslijn 

tussen Noord en Zuid. 

Masterplan
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Huidige situat ie Masterplan Albert Speer

Masterplan afstudeeratel ier
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LOCATIE

Hoeksteen van de Heumarkt

De nieuwe Heumarkt, zoals deze genoemd kan worden 

wanneer het masterplan werkel i jkheid wordt, heeft weer 

de al lure van vroeger. Het plein kr i jgt meer karakter. 

Zo zorgt het Duftmuseum als volume voor de inkadering 

van het plein. Dit maakt de grote publ ieke ruimte 

geslotener en geeft het tegel i jkert i jd een int iemere sfeer. 

Het volume hiervoor, zoals ontworpen in dit 

afstudeeratel ier door Yur i Butei jn, creëert een klein 

plein als uitstulping van de Heumarkt Zuid. Net zoals 

de kleine ruimte in de Noord-West hoek versterkt dit de 

ruimtel i jkheid van de grote markt. 

Deze diversitei t van ruimtes, bebouwing, funct ies en 

daarmee ook van sferen is de kracht van de Heumarkt. 

Bedri jv igheid en gezel l igheid op de Heumarkt staan 

bi jvoorbeeld in contrast tot de rust ige sfeer van de 

bewoonde binnenpleinen. 

De hoek van het Eisenmarkt bouwblok is letter l i jk de 

schakel tussen al deze elementen. Zo zi jn er de int ieme, 

l ichtel i jk verstopte, Eisenmarkt, het nieuwe plein begrenst 

door het Duftmuseum, en uiteraard de veelz i jd ige 

Heumarkt, die gel inkt worden door deze hoek. 

Al deze ruimtes hebben potent ie. Zo is de pracht ige 

Eisenmarkt amper te vinden dankzi j  de onopval lende 

donkere steegjes. Deze is slechts het begin van het 

bi jzondere Altstadt Noord met zi jn smal le straat jes, 

boet iekjes, authent ieke visrestaurants en mooie 

woningen. Waar de Altstadt direct verbonden is met 

de Ri jn en de Ri jnpromenade is deze connect ie amper 

merkbaar op de Heumarkt. En dat terwi j l  ze op slechts 

een steenworp afstand l igt. De Ri jn is nu amper zichtbaar 

door de enorme bomen die het z icht onttrekken aan het 

water maar ook door misgebruik van de vr i je ruimte die 

beiden verbindt. Daarbi j  is de Heumarkt de poort van de 

binnenstad ten oosten en ten westen van de Ri jn.

Het (her)ontwerp voor een nieuwe hoeksteen is daarom 

essent ieel. Deze is de sleutel voor de oplossing van 

de stedenbouwkundige puzzel rondom de Heumarkt. 

De vraag die gesteld moet worden om tot een goed 

ontwerp te komen ziet er dan als volgt uit: hoe kan 

een ontwerp aan de Heumarkt 42-44 de verbinding 

tussen de Ri jnpromenade en de binnenstad van Keulen 

versterken en de Eisenmarkt act iever betrekken bi j  het 

tussengelegen stedel i jk weefsel?

Ook de geschiedenis van het plein laat z ien dat 

het anders kan. Zo stond er in 1910 een gebouw 

op de hoek van het Eisenmarkt bouwblok dat z ich 

onderscheidde van de andere bebouwing van het 

blok. Het was en echte hoeksteen die fungeerde als 

uithangbord dat kenbaar maakte dat er veel kwal i te i ten 

achter verscholen gaan. Jammer genoeg is het huidige 

Maredo bouwblok het tegenovergestelde hiervan. De 

starre dichte massa vult s impelweg de hoek en heeft 

geen enkele aandacht voor het achtergebied. Zo is het 

het enige gebouw dat z ich niet –ook- naar de Eisenmarkt 

r icht. In plaats van de Altstadt Noord te promoten 

negeert het deze juist.

Het nieuwe ontwerp zal echter, net zoals toen, de 

ontdekkingstocht die Keulen heet verder st imuleren.
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Heumarkt 1910
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Heumarkt 2011
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FUNCTIE

Cultuur voor Keulen

De hoeksteen van de Heumarkt wi l  het stedel i jk weefsel 

verbeteren door middel van een ontwerp. Daarbi j  is het 

van belang om het gebruik ervan in acht te nemen. Wat 

er in de pl int gebeurd heeft immers veel invloed op de 

buitenruimtes en dus op het gebruik van het stedel i jk 

weefsel. 

In Keulen valt op dat er veel gebeurt aan cultuur. Zo 

zi jn er ontzettend veel galer i jen, voornamel i jk gevest igd 

in het centrum van de stad. Ook zi jn er tal loze musea 

en theaters. Enkele voorbeelden zi jn het Wal l raf f-

Schwarz museum, het Kolumba museum en het 

Opernhaus. Daarbi j  speelde Keulen en belangri jke rol in 

de geschiedenis van de kunst, de eerste kunstbeurzen 

vonden er plaats. Nog steeds is Keulen een 

internat ionaal podium voor kunst en cultuur.13 Niet voor 

niets wordt Keulen ook wel de ‘kulturstadt’ genoemd.

Vreemd dat de Heumarkt niet meedoet in dit culturele 

weefsel. Doordat ze niet meedoet, valt er een gat tussen 

de culturele bezienswaardigheden in de Innenstadt en 

de musea, parken en markthal len ten zuiden ervan. De 

Innenstadt heeft met al z i jn winkels wel l icht net wat meer 

char isma. Door de Heumarkt te ver levendigen en een 

culturele funct ie toe te voegen leeft deze echter op. 

Wel l icht zel fs zoveel dat ze tegel i jkert i jd een belangri jker 

onderdeel wordt van de Innenstadt én dat ze het 

veelz i jd ige gebied aan de andere zi jde van de Oost-West 

as toegankel i jker maakt.

Het Duftmuseum uit het masterplan is reeds een 

belangri jke toevoeging aan de Heumarkt. Deze zal zeker 

het culturele stedel i jk weefsel dichter bi j  elkaar brengen. 

Om het interessant te maken zal ook de hoeksteen een 

culturele funct ie bevatten. Aansluitend op de context 

bevindt deze zich in de pl int. 

Naast het grote museum is het logisch om een f lexibele 

culturele ruimte te plaatsen. Op die manier kan er 

worden ingespeeld op de wensen en behoeften van 

de mensen, rekening houdend met de act iv i te i ten aan 

de overkant van het Duftplein. Cultureel podium is 

hiervoor de juiste benaming. Net zoals het Gaslab aan 

de technische Universitei t in Eindhoven faci l i teert het 

diverse act iv i te i ten. Dit gaat van exposit ies en lezingen 

tot optredens van bandjes. Het is verder gewenst 

om horecafaci l i te i ten op te nemen in het ontwerp. Dit 

vergroot het scala aan mogel i jkheden van het cultureel 

podium en geeft een extra mogel i jkheid om het Keulen 

‘kulturstadt’ te verweven met de Heumarkt. 
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Cultureel podium Gaslab op de Technische Universitei t Eindhoven
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Restaurant Piet Hein Eek in Eindhoven
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Binnenstedelijk wonen

Wat er in de pl int gebeurt is nu bekend. De vraag bl i j f t 

wat er gebeurt boven al die horeca en culturele podia. 

Voor de Heumarkt is het antwoord bi jna uits lui tend 

wonen. Een enkele keer wordt deze funct ie onderbroken 

door bedri jv igheid. Bi jvoorbeeld de brouwhuizen die aan 

veel z i jdes van de Heumarkt l iggen. 

Aangezien het vol ledige Eisenmarkt bouwblok de funct ie 

wonen huisvest boven de pl int, is het logisch om dit 

door te trekken. 

Als hoeksteen van de Heumarkt zou dit echter niet 

zomaar wonen moeten zi jn. Het heeft de potent ie in z ich 

om de kwal i te i ten van wonen in de Altstadt te prof i leren. 

Uit verder onderzoek bl i jkt dat de gemeente de Altstadt 

Noord heeft aangeduid als bi jzonder woongebied. 

Opval lend is dat er veel voorzieningen voor kinderen 

zi jn in deze wi jk. Dit is bi jzonder voor Keulen, 

dat als stad kampt met een enorme hoeveelheid 

eenpersoonshuishoudens. 

Uit de ‘Leitbi l t ’ , het beleidsdocument van de stad, 

bl i jkt dat Keulen graag grotere huishoudens zou wi l len 

aantrekken. Gezinnen met kinderen, tweeverdieners 

en kunstenaars zi jn meer dan welkom. Het l iefst in de 

binnenstad, waar het bruist van leven en er goede 

verbindingen zi jn. Er wordt daarom gret ig geïnvesteerd 

in betaalbare woningen. De hoeksteen van de Heumarkt 

doet mee aan deze missie door bi jzondere woningen te 

ontwerpen. Het bi jzondere woongebied leent z ich daarbi j 

ui tstekend voor de real isat ie van gezinswoningen. Dat 

binnenstedel i jk wonen zeer aangenaam kan zi jn is daarbi j 

een andere uitspraak van de Heumarkt hoeksteen.
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LEGENDE des Flächennutzungsplanes

W * Wohnen / Vorbehalt

Besonderes Wohngebiet

Gemischte Baufläche

Gewerbegebiet

Industriegebiet

Sonderbaufläche

Sondergebiet

Sondergebiet (Einzelhandel)

Kerngebiet

Mischgebiet

Wohnbaufläche

M

MI

MK

Wohnen immissionsbelastet

Ortsmittelpunkt

WB

W

GE

GI

S

SO

SO *

Campingplatz

Windenergieanlagen

Unbestimmter Standort

WEA

Fläche für Ver- und Entsorgung

Brunnen

Elektrizitätswerk

Fernheizwerk

Gasversorgung

Kläranlage

Pumpwerk

Umspannwerk

Wasserversorgung

Wasserfläche

Fläche für die Forstwirtschaft - Erholungswald

Fläche für die Landwirtschaft

Fährstelle, Ersatzübergangsstelle

Grünfläche (mit tw. landwi. Nutzg.)

Dauerkleingärten

Erholungsschwerpunkt

Friedhof

Gartenbetrieb

Parkanlage

Sportplatz

Flächen für Kleinmaßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege

Vorrangfläche für Kompensationsmaßnahmen

Fläche für Bahnanlagen

Fläche für den Luftverkehr

Naturschutzgebiet - nachrichtl. Übernahme

SanierungsgebietSAN

Fläche für den überörtlichen Verkehr
und den örtlichen Hauptverkehr

Tunnellage

Fläche für Abgrabungen

:     Nachrichtl. Übernahme

N

Flughafen

Gemeinbedarfsfläche

Krankenhaus

Schule

Alteneinrichtung

Bad

Feuerwehr

Jugendeinrichtung

Kindereinrichtung

Kirche

Museum, Theater

Post

Spielplatz

Sporthalle

Verwaltung

Allgemeine Sozialeinrichtung

 
 

SO
Messe
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BINNENSTEDELIJK WONEN

Een nieuwe woontypologie

Binnenstedel i jk wonen heeft veelal te maken met wonen 

in het r i tme van de stad. In de stad gl i jdt de t i jd zo 

uit je handen. De levensst i j l  in stedel i jke gebieden is 

hect isch en rout inematig. Daardoor ver l iest men soms 

het vermogen om st i l  te staan, detai ls waar te nemen, en 

om te genieten van het leven. Er is zoveel te doen in de 

stad dat er voor iedereen wel iets naar gading te vinden 

is. Wonen in de binnenstad heeft dan ook te maken met 

genoegens. Hoe pracht ig is het immers dat je prakt isch 

in je pyjama naar de bakker kan afdalen voor een warm 

broodje. Een stad ontwaakt iedere dag met je mee en is 

verscheiden door de alt i jd aanwezige voorzieningen in de 

wi jk. 

Deze verscheidenheid is dan ook de aantrekkel i jkheid 

van wonen in de stad. Steden bezitten de kwal i te i t om 

de dromen van hun bewoners te katalyseren en waar te 

maken. Het z i jn de ideeën en idealen, vertaald in act ies 

die de stad vormen. In de stad is daarom niet de ruimte 

het belangri jkste maar het inter ieur van die ruimte en 

de hor izon die zich in dat inter ieur bevindt. 14 Hiermee 

wordt bedoeld dat de stad gemaakt wordt door haar 

inwoners, die ieder een stukje eigenheid toevoegen aan 

het geheel. 

Ruimte voor indiv idual i te i t is belangri jk in een overvol le 

stedel i jke context. Zoveel woongebouwen zi jn 

gestapelde starre systemen die amper tot geen ruimte 

bieden voor eigen interpretat ie. Dit was logisch in de 

t i jd van de uniforme gezinnen maar vandaag de dag 

var ieert die samenstel l ing meer en meer. Er wordt 

daarom tegenwoordig veel geëxperimenteerd met vr i jere 

woontypologieën voor de binnenstad. Daarbi j  is de 

meest opval lende nieuwe typologie in de 21e eeuw die 

van de loft. “Karakter ist iek voor de loft is de uitgebreide, 

diepe, leeg en onverdeelde ruimte die, in een poging om de 

ruimte die het bevat aan te kunnen passen, z i jn potent ieel en 

f lexibi l i te i t ont leent aan de construct ie.” 14 Zest ig jaar na de 

schok van het Farnsworth huis van Mies van der Rohe is 

dit de meest gewenste typologie. 15

De loft is volgens Javier Mozas, in een art ikel over 

dichtheid, een react ie op het verval van het gebruik van 

publ ieke ruimte. Waar vroeger de openbare ruimte de 

ruimte was waar er echt geleefd werd, trekken mensen 

zich vandaag de dag graag terug in een eigen woning. 

Daarnaast is het ook een teken van het succes van 

een meer persoonl i jke en geïndiv idual iseerde manier 

van wonen. De woning is bi j  ui tstek de plek waar een 

eigen paradi js gecreëerd kan worden al le relat ies met de 

buitenwereld afgekapt kunnen worden. 

Eigenl i jk is de loft meer een omsloten buitenruimte dan 

een klassieke binnenruimte. Pr ivé en openbaar worden 

gemixt in het nieuwe wonen: het kan een thuis z i jn, een 

kantoor of atel ier, of beiden. 

Het gebruik van de woning voor meerdere doeleinden 

is een opkomende gewoonte. De wi jz iging van de 

gezinssamenstel l ing of de bron van inkomsten zi jn 

immers van invloed op de verwachtingen van de woning. 

Aan de architect de taak om vr i jheid in plattegrond en 

doorsnede te faci l i teren. Dragende buitenwanden kunnen 

bi jvoorbeeld totale vr i jheid bieden in de interne indel ing. 

Andere systemen waaraan gedacht kan worden zi jn 

staal- beton- of houtskeletten. 

De f lexibi l i te i t van de indel ing is niet al leen voordel ig voor 

de gebruikers. Wanneer er behoefte is aan een andere 

indel ing voor nieuwe bewoners, een funct iewi jz iging van 
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het totale complex of een herbestemming is er ruimte 

voor verschal ing en verandering. 

De nieuwe loft woningtypologie laat z ien dat mensen 

behoefte hebben om een relat ie op te bouwen met 

een eigen ruimte, meer dan dat ze dat hebben met de 

publ ieke ruimte. Wonen staat synoniem voor uitrusten 

in een rust ige omgeving. Een binnentuin of pat io is 

hiertoe een goed middel. Ze kan een oase van rust z i jn, 

een plek om te ontspannen, of een plek om relat ies 

te versterken. Ook is het een geschikte plek voor 

kinderen om te spelen. Er is immers niet alt i jd geschikte 

speelruimte in de directe omgeving van de woning. 

Kwal i te i t van binnenstedel i jk wonen heeft echter niet 

enkel te maken met de interne organisat ie. Ook de 

envelop speelt hier in een belangri jke rol. De construct ie 

en het mater iaal van de schi l  van het gebouw vormen 

daarbi j  een inspannende maatwerkoefening. 

Inwoners van de stad kiezen voor compactheid. De 

nieuwe stedel i jke woning onderscheidt z ich van haar 

omgeving door een gevel met karakter. Deze uit de 

behoefte naar een intense stedel i jke architectuur. Xavier 

González vergel i jkt het met de kleren van een Barbiepop. 

“Blauwe of bruine ogen, blond of zwart haar, l ichte of donkere 

huid - de detai ls van de beroemde pop veranderen zodat 

kinderen zich ermee kunnen ident i f iceren. Afgezien van de 

kleine verschi l len, veranderd Barbie’s l ichaam echter niet: de 

matr ix bl i j f t  hetzel fde. En als haar maten ( in het klein, metr isch) 

overeenkomen met die van Naomi Campbel l (86-58-81) of 

Claudia Schif fer (96-62-92), vertegenwoordigd haar l ichaam 

een model: de universele subl imat ie van de standaard jonge 

vrouw en haar charmes.

Nog belangri jker is het fei t dat de contouren van de pop 

eigenl i jk al leen maar een ondersteuning zi jn voor kleding; 

haar aankleden houdt in dat ze gecast wordt in een nieuwe 

rol in een plaats, een omgeving of een gebeurtenis. Sar i, 

badpak, sportkleding of avondjurk ... Barbie’s kleren zi jn als 

de huid van de architectuur van het wonen, een garderobe 

waarmee geïdeal iseerde typologieën en gestandaardiseerde 

funct ies aangekleed kunnen worden. Elk kledingstuk 

drukt een stempel op het exter ieur, creëert een sfeer, een 

fantasiewereld, een scenograf ie of een decor om een bepaald 

verhaal te ondersteunen.”

Mooi voorbeeld zi jn de gekleurde archetypische huizen 

van MVRDV op het Hagenei land in Ypenburg, Den 

Haag. De ontworpen gebouwen voldoen aan standaard 

typologieën. De uniformiteit daarvan is ook zichtbaar in 

de gevel. Deze wordt echter gecompenseerd door het 

weelder ige mater iaalgebruik, de manier van construeren 

en de kleuren die gebruikt worden in de gevels. Er 

ontstaat een col lect ie van gebouwen die een archetype 

zi jn van de f lat of het kantoorblok. Ze tonen daarbi j 

s imultaan dat doodgewone funct ies die noodgedwongen 

in één volume gestoken worden nog steeds interessant 

kunnen zi jn. 

Concluderend is het nieuwe binnenstedel i jk wonen 

gebaseerd op twee pr incipes. De eerste is de 

neutral i te i t en f lexibi l i te i t van de structuur van het 

gebouw, welke meer biedt dan normale col lect ieve 

huisvest ingsprojecten. Dit is een mooi alternat ief voor 

stedel i jke uitbreiding. 

De tweede is de uitstral ing van de gevel. Deze is 

gebaseerd op de binnenkant en kan daardoor op de 

context reageren en deze verr i jken. 



 
ONTWERP
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Het maken van het Heumarkt hoeksteen ontwerp start 

met de zoektocht naar een vormentaal die past bi j 

de door het masterplan bepaalde randvoorwaarden. 

Een studie door middel van massamodel len in een 

stedenbouwkundige omgeving was hiertoe het 

middel. De gekozen gebouwcontouren worden daarbi j 

verzacht. Zo zacht zel fs dat het de doorstroming van 

de binnenstad naar de Ri jnpromenade vergemakkel i jkt. 

De schuining van het bouwvolume begeleidt immers de 

stromingen en nodigt op een vr iendel i jke manier uit om 

de hoek om te gaan. 

Ook wat betreft funct ies zi t er een schuine l i jn in, 

een soepele overgang tussen de Heumarkt pl int, 

met de bars en restaurants, tot het Duftmuseum. 

In de herbestemming zit in de pl int wederom een 

horecafunct ie, wel iswaar met een creat ieve component. 

In de nieuwbouw verhoogt de pl int l i jn z ich. Eronder 

bevind zich het cultureel podium. 

De massieve hoek maakt plaats voor maar l iefst twee 

gebouwen. Voornaamste reden hiervoor is dat er zo 

een mogel i jkheid ontstaat om de Eisenmarkt act iever 

te betrekken bi j  het stedel i jk weefsel. Deze extra 

toegangsweg is ook afgeschuind in de plattegrond op 

een wi jze die meer uitnodigt om r icht ing de Eisenmarkt 

te lopen dan r icht ing de Heumarkt. Dit komt door de 

verbreding van de steeg r icht ing het binnenplein. 

Ander groot verschi l  met de over ige smal le weggetjes 

die de Altstadt ontslui ten is de l icht inval in deze steeg. 

De verbreding van de gang laat extra l icht inval len. Al le 

woningen van beide bouwvolumes hebben dan ook 

raamopeningen r icht ing deze scheidende steeg. 

In het gevelaanzicht van de Heumarkt z i jn er nu duidel i jk 

twee knipl i jnen te zien. Dit maakt duidel i jk dat er iets 

bi jzonders aan de hand is met het achter l iggende 

gebied. Reden te meer om op ontdekking te gaan. 

Knippen in het or iginele gebouw gebeurd uiteraard niet 

wi l lekeur ig. Het Maredo gebouw was al opgedeeld in een 

smal ler en een breder stuk in het gevelbeeld. Hetzel fde 

geldt voor de organisat ie van het gebouw wat betekent 

dat deze behouden kan bl i jven. 

Herbestemming van dit stuk is ook een logische keuze 

gezien vanuit de ordening van de Heumarkt, met z i jn 

smal le kavels aan de Noordzi jde. Herbestemming en 

renovat ie van dit bestaande stuk is daarnaast de ult ieme 

manier om een passende overgang te vormen tot het 

vol ledig nieuwe hoekgebouw. 

Naast het gebouwdeel aan de voorzi jde, is er ook 

een erg mooi deel gelegen aan de achterzi jde. 

Deze twee staan echter los van elkaar omdat ze 

van or igine gescheiden werden door een pat io. Het 

nieuwe ensemble verenigt deze twee. Een deel van 

het daklandschap van het herbestemde Heumarkt 

44 is daarom nieuw, ook al borduurt het voort op 

het bestaande daklandschap van de volumes die 

uitgangspunt waren voor het herontwerp. Zonder het 

or iginele dak zou de histor ische waarde ver loren gaan. 

Verder zorgt Heumarkt 44 voor een subt iele overgang 

naar het meer eigenzinnige Heumarkt 42 toe. 

Beide volumes zi jn nieuw ondanks dat Heumarkt 44 

veel overneemt van zi jn buren. 44 en 42 vormen 

echter wel degel i jk een ensemble. Er wordt gespeeld 

met –subtiele- verschi l len en overeenkomsten. Er is 

STEDENBOUWKUNDIGE INBEDDING

Klein gebaar, groots effect
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zel fs een vr iendschappel i jke str i jd gaande tussen de 

twee gebouwtjes. Hierbi j  kan gedacht worden aan de 

ordening en de onderl inge verhoudingen van de ramen. 

Gevelopeningen van de beide gebouwen worden 

‘geponst’ zoals dat gebruikel i jk is op de Heumarkt. 

Bi j  de herbestemming zi jn sommige gevelopeningen 

groter dan anderen en bevatten geen glas. Het nieuwe 

hoekgebouw hanteert wel een standaard maat voor de 

gevelopeningen, maar deze worden om en om geplaatst 

om net even anders te zi jn. Dit soort eigenwi jsheden 

worden vaker toegepast, zoals ook te zien is in het 

mater iaal en de radical iser ing van het schuine dak 

pr incipe. 

De hier in redel i jk bescheiden opstel l ing van de 

herbestemde helf t van het ensemble maakt ruimte voor 

de andere helf t, de koppige hoeksteen. Deze moet 

wel een eigen karakter hebben om een dialoog aan te 

kunnen gaan met het dominante Duftmuseum. Daarbi j 

vergeet het echter nooit haar plaats: als hoeksteen van 

de Heumarkt.
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Heumarkt 44 is de helf t van het nieuwe hoekensemble. 

Het is opgebouwd uit twee bestaande gebouwdelen 

van het Maredo pand dat er voorheen stond. Door deze 

volumes te verbinden ontstaat er een L-vormig gebouw. 

De herbestemming van Heumarkt 44 onderscheidt z ich 

van het nieuwe Heumarkt 42 door letter l i jk de schakel te 

z i jn tussen de Heumarkt en de Eisenmarkt. 

Het smal le Heumarkt gevelaanzicht, de voorkant, bl i j f t 

behouden in het herontwerp. Ook de aanzichten van de 

Eisenmarkt veranderden amper. De mooie gevel oogt 

histor isch, ook al is het een imitat ie die pas in 1960 

gebouwd is. De schuine daken met hun zwarte le isteen 

domineren het aanzicht aan beide zi jden. Daarbi j  s lui ten 

ze aan op de daktypologie van het vol ledige bouwblok. 

Dat dit een herbestemming betreft is zeker z ichtbaar, 

wel iswaar in de subt iele dingen. Zo zi jn de or iginele 

dakramen bi j  de Eisenmarkt vervangen door grotere 

ramen die vol ledig in het dakvlak val len. Dit is ook 

het geval bi j  de nieuwe gevel die de bi jzondere steeg 

begrenst. In diezel fde gevel z i jn de gevelopeningen op 

gel i jke wi jze geplaatst als in de voor- en achtergevel 

van het Heumarkt 44 ontwerp. In deze gevel is amper 

zichtbaar dat hier twee bestaande gebouwen verbonden 

worden. De zi jgevels van de oude delen stonden dan 

ook niet op deze plek. Ze vielen weg langs de sni j l i jn van 

de steeg. Bi jkomend voordeel is dat het herontwerp een 

visuele eenheid wordt. 

Aan de zi jde van de Heumarkt heeft het restaurant een 

nieuwe entree gekregen met grote glazen puien die het 

l icht tot diep in het restaurant doorlaten. De over ige 

HEUMARKT 44

Herbestemming woongebouwen Heumarkt en Eisenmarkt

ramen zi jn de or iginele. Ter plekke van de pat io’s z i jn ze 

echter uit de gevel gehaald en is deze verder uitgekapt 

om ook hier meer l icht door te laten naar de pat io, en via 

de pat io de woning in. 

De ontslui t ingen aan de Heumarkt en de Eisenmarkt z i jn 

enkel die van de publ ieke funct ie, het restaurant. De 

woningen zi jn bereikbaar v ia de steeg. In de gevel aan 

die zi jde bevindt z ich de toegang tot het trappenhuis 

dat al le acht woningen ontslui t. Het trappenhuis is 

gesitueerd in het verbindingsstuk van het gebouw. 

Het ontwerp voor dit deel lost ook het verschi l  in 

hoogte van de woonlagen op. Omdat het vanaf de 

Heumarkt af loopt r icht ing de Ri jn, en daarmee r icht ing 

de Eisenmarkt, z i t ten de woonlagen aan de zi jde van de 

Eisenmarkt lager dan die aan de zi jde van de Heumarkt. 

In de appartementen gelegen aan de Heumarkt z i t dan 

ook een trap die een hal f niveau overbrugt. 

Uitzondering op deze regel is het bovenste appartement. 

Deze zit in de nok van het Heumarkt gebouw en is 

eigenl i jk geen appartement te noemen omdat deze uit 

twee woonlagen bestaat, een maisonnette dus. De 

entree bevindt z ich gecentreerd in het tussendeel. Het 

dak zi t namel i jk lager aan die zi jde. Enkel onder de nok 

is de ruimte hoog genoeg voor de trap en gang naar de 

voordeur van de maisonnette. 

Terug naar maaiveldniveau waar het restaurant ook 

verspr ingt. Ook daar moet er een niveauverschi l  opgelost 

worden. Slechts een paar treden overbruggen het 

hoogteverschi l  in het gebouwinter ieur tussen Heumarkt 

en Eisenmarkt. Door te spelen met de niveaus wordt het 

restaurant verdeeld in verschi l lende zones. Deze zones 
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kunnen gebruikt worden als restaurantgedeeltes met 

verschi l lende sferen of verschi l lende groottes van tafels 

e.d. 

Voor de bezoeker l i jkt het restaurant een rechthoekig 

volume. Dat is de grote open ruimte die enkel 

onderbroken wordt door het trappenhuis voor de 

appartementen. Voordeel van deze open indel ing is de 

zicht l i jn tussen de Heumarkt en de Eisenmarkt die als 

een lange as beiden openbare ruimtes verbindt. De 

faci l i terende ruimtes zoals de keuken, opslag en toi letten 

zi t ten in het beent je van de L-vorm. 

Het betreden van het restaurant gebeurt v ia het betreden 

van de pat io. Net zoals bi j  de woningen zit deze ook 

hier op de begane grond. Zo heeft het restaurant een 

buitenruimte die gebruikt kan worden voor kleine borrels 

en als rookruimte. Verder z i t ten er deuren aan de zi jde 

van de smal le straat tussen het ensemble. Het idee 

hierachter is dat ze van elkaar kunnen prof i teren. Een 

horecagelegenheid is immers handig om in de buurt 

te hebben wanneer er een lezing of een exposit ie 

gehouden wordt in het cultureel podium aan de andere 

zi jde.

Boven de begane grond bevinden zich vervolgens 

dr ie woonlagen. Per woonlaag twee appartementen, 

één aan de Heumarkt en één aan de Eisenmarkt. De 

appartementen gelegen aan de Heumarkt z i t ten op 

dezelfde as als het restaurant. Aan de Eisenmarkt 

l iggen ze evenwi jdig. De Heumarkt appartementen 

zi jn dus smal en diep. Breed en ondiep omschri j f t  de 

Eisenmarktappartementen. 

Al le appartementen hebben twee slaapkamers. 

Ze zi jn daardoor geschikt voor veel verschi l lende 

gezinssamenstel l ingen: kleine gezinnen, tweeverdieners 

die een extra kamer wi l len of vr ienden die samenwonen. 

Ook eenpersoonshuishoudens zouden hier luxe kunnen 

wonen. 

Var iat ie in de plattegronden maakt het ontwerp wat 

speelser. Om en om zitten de pat io’s namel i jk op een 

andere plek. Dat beïnvloedt de plattegrond. Op de 

eerste en derde verdieping zi t ten de pat io’s aan de 

l inkerkant, gezien vanaf de Heumarkt. De begane grond, 

tweede en vierde verdieping hebben de pat io rechts 

zi t ten. De keuken zit als gevolg daarvan ook iedere keer 

om en om.

Voor de indel ing van de appartementen geldt dat enkel 

de slaapkamers, natte ruimtes en de berging begrensd 

worden door wanden. Een extra smal le wand deelt de 

over ige grote ruimte in tweeën. Deze is vol ledig vr i j  voor 

gebruik naar eigen inzicht. Een woonkamer, eetkamer, 

studeerkamer, speelkamer, al len zi jn opt ies voor gebruik 

van de ruimte. Ideal i ter wordt het gedeelte naast de pat io 

gebruikt als woon- of eetkamer. Extra bi jkomstigheid van 

al le woningen zi jn de inbouwkasten. De dichtheid van 

stedel i jk wonen is redel i jk groot, dus extra bergruimte, 

naast de berging, is alt i jd meegenomen.

Specif iek voor de Heumarktwoningen is de entreeruimte 

met de trap die het halve niveau overbrugt tussen het 

trappenhuis en de woning zel f. Het l icht komt de woning 

binnen via de ramen en de pat io aan de voorzi jde. Extra 

l icht treedt de slaapkamers, en eventueel keuken, van 

de woning binnen via de ramen aan de zi jde waar het 

gebouw aan de steeg grenst. De natte ruimtes l iggen 

tegen de woning scheidende wand aan. 
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De Eisenmarktappartementen hebben de natte 

ruimtes ook tegen de woning scheidende wand 

l iggen. Slaapvertrekken l iggen op iedere laag aan een 

andere zi jde van de woning. Dit is het gevolg van de 

verspr inging van de pat io’s. Verder geldt hier hetzel fde 

pr incipe als bi j  de andere appartementen: een grote vr i j 

indeelbare ruimte als kern van het binnenstedel i jk wonen. 

Het restaurant en de appartementen van Heumarkt 44 

worden bekroond door de twee bovenste woningen. Aan 

de zi jde van de Heumarkt is dit een maisonnette, aan 

de Eisenmarkt z i t het bovenste appartement in het dak. 

Deze bovenwoning bezit esthet ische kwal i te i ten omdat 

de dakstructuur z ichtbaar is. 

De indel ing van beiden dakwoningen is vr i jwel hetzel fde 

als die van hun tegenhangers op de lagere verdiepingen. 

Echter heeft de Eisenmarkt dakwoning slechts een 

slaapkamer. De schuinte van het dak haalt immers 

een deel van het oppervlak weg, maar dit wordt 

gecompenseerd door de mooie hoge wanden die 

doorlopen tot aan het dak. 

De Heumarkt maisonnette is net wat ruimtel i jker dan 

de andere Heumarkt woningen. Hier is, net zoals bi j  de 

Eisenmarkt dakwoning, de dakstructuur vol ledig zichtbaar 

aan de binnenzi jde. De pat io loopt in de hoogte vol ledig 

door tot aan het dakvlak. Het extra niveau wordt gebruikt 

als een tweede vr i je ruimte. Net zoals de vr i je ruimte 

op het eerste niveau van de maisonnette staat het de 

bewoners vr i j  om de woning in te delen zoals ze wensen. 

Vanaf het extra niveau zi jn er onderbrekingen die mooi 

uitk i jken op onderl iggende delen van de woning. 

Beiden dakwoningen zi jn echte kroonsteent jes voor deze 

hoeksteen. 
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Maquettefoto maisonnerre met pat io aan de Eisenmarkt



108

Maquettefoto appartement met pat io aan de Heumarkt
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Maquettefoto appartement met pat io aan de Eisenmarkt
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HEUMARKT 42

Nieuwe hoeksteen Altstadt Noord

Om de hoeksteen van de Heumarkt ook echt te laten 

werken als de f iguur l i jke betekenis ervan impl iceert, 

moet er een volume geplaatst worden dat l ichtel i jk 

eigenwi js is. In het ontwerp is dat een volume dat 

l ichtel i jk doet denken aan een archetypisch huis. Het 

dakvlak helt echter niet omlaag vanaf een loodrecht 

geplaatste middel l i jn maar vanaf een middel l i jn die met 

hoogtever loop van een hoekpunt aan de voorzi jde tot 

een hoekpunt aan de achterzi jde loopt. 

De voetafdruk van het gebouw is ook geen perfecte 

rechthoek zoals dat bi j  het archetype huis wel het 

geval is. Heumarkt 42 is een vierhoek met vier schuine 

zi jdes. Door de stand van de wanden def in ieert het 

gebouw mede de buitenruimtes er omheen en hun 

gebruik. Bi jvoorbeeld de uitnodigende of helemaal niet 

uitnodigende sfeer, afhankel i jk vanaf welke kant je komt, 

van de smal le straten rondom het nieuwe volume. De 

zi jdes die schuiner aan de Heumarkt z i jn geplaatst dan 

die van het huidige volume zorgen voor de reeds eerder 

vermeldde wens om stromingen van binnenstad naar 

Ri jnpromenade te bevorderen.

Vanaf de Heumarkt gezien, maar ook vanaf de Ri jn, valt 

het schuine dak van het Heumarkt 42 ontwerp direct op. 

Deze is zo aanwezig dat die niet gemist kan worden. Dat 

samen met de rel iëf- en schaduwri jke gevel maakt dat 

het gebouw opvalt. Het l i jkt wel l icht alsof het gebouw 

weinig tot niets te maken heeft met z i jn context. Niets is 

echter minder waar. Het schuine dak refereert aan het 

dynamische daklandschap van Keulen en de Heumarkt. 

De r icht ing waarin het dak helt is zo gekozen dat het 

de hoek afknot en het bouwblok op een extra wi jze 

begrenst.  Ook het gekozen mater iaal refereert naar de 

context. Wel iswaar is het ruwer en zi jn de afmetingen 

groter dan de meeste gebruikte blokken in de 

bebouwing rondom Heumarkt 42, maar de kleurstel l ing 

en het mater iaal zel f z i jn ident iek aan die van het 

Heumarkt 44 ontwerp. In dit geval is dat travert i jn. Om 

net weer even eigenwi js te zi jn loopt het travert i jn door 

over de dakvlakken, in plaats van de zwarte le isteen daar 

toe te passen. Het massieve karakter van een hoeksteen 

is letter l i jk het karakter van het Heumarkt 42 ontwerp.

De gevelopeningen zit ten in een gr id. Net zoals in 

de context worden de ramen ook hier weer uit de 

gevel geponst. Verschi l lend van het regelmatige gr id 

van de context wordt bi j  het nieuwe gebouw het gr id 

onderbroken. De gevelopeningen zit ten om en om, wat 

het gevelbeeld dynamischer maakt. De ingebouwde 

zonwering gaat hier in de prakt i jk ook aan meewerken. 

Verder is er duidel i jk z ichtbaar dat op verschi l lende 

plekken spl i t level niveaus zit ten in de woningen achter de 

façade. Van veraf is het zel fs mogel i jk om, waar het dak 

knikt, de pat io’s te zien zi t ten. 

Grote puien en houten folder shutters markeren de 

entree tot het cultureel podium die aan de Heumarkt l igt. 

Bi j  binnenkomst betreedt men een hoge ruimte. Zel fs 

de toi letten en de garderobe in dit deel strekken zich uit 

over de vol ledige hoogte van de ruimte. Het cultureel 

podium heeft twee verdiepingen ter beschikking: de 

begane grond en de eerste verdieping. Slechts de helf t 

van de eerste laag dient als v loeroppervlak. Zo ontstaat 

er een mooie hoge ruimte bi j  de andere helf t die f lexibel 

gebruikt kan worden. Een hoog kunstwerk of een 

f i lmdoek zouden gemakkel i jk passen. 
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Het begane grond niveau van de culturele funct ie is 

vr i jwel vol ledig open ontworpen. Al le ruimte die niet wordt 

ingenomen door de trappenhuizen voor de woningen is 

bestemd voor cultuur. Deze ruimte kan op verschi l lende 

manieren inger icht en gebruikt worden. Dat is immers 

van groot belang bi j  een funct ie die zo divers is als 

een cultureel podium. Net zoals bi j  het Heumarkt 44 

ontwerp zit er hier ook een ver loop in het maaiveld. Deze 

wordt ingezet om een deel van het grondoppervlak te 

verdiepen. Hier bevindt z ich een ander soort ruimte met 

een knussere sfeer. Verder is er een grote opslagruimte 

aanwezig.

De verdieping daarboven is rechtstreeks toegankel i jk 

vanuit de grote ruimte waar men in terecht komt 

na binnenkomst. Deze laag is enkel afgebakend 

aan de rechterkant, waar een extra ruimte zi t, een 

kleine keuken, een toi let en nog een ruimte. De twee 

genoemde ruimtes kunnen gebruikt worden voor divers 

doeleinden. Bi jvoorbeeld voor besprekingen, opslag of 

als extra ruimte voor de exposit ie van het moment. 

Boven de culturele funct ie begint het wonen. Drie 

grote schi jven vormen de scheidingswanden tussen 

de vier woningen. In tegenstel ing tot de hor izontaal 

georiënteerde woningen van het Heumarkt 42 gebouw 

zi jn ze hier vert icaal georiënteerd. 

Zoals eerder vermeld zi jn ze deels spl i t level. Dit komt 

door een verhoging van de hoogte van de ruimte die 

bi j  ui tstek geschikt is als woonkamer. Er valt daar l icht 

binnen door één vol ledig groot raam én door de helf t 

van het volgende grote raam in het gr id. Dientengevolge 

heeft de grote slaapkamer, die zich standaard boven 

de woonkamer bevindt ook minimaal anderhal f raam 

om het l icht binnen te laten. Hoewel al le v ier de zi jdes 

van het gebouw gevelopeningen hebben prof i teren niet 

al le spl i t level woningen hiervan. De twee woningen aan 

de kopse kanten hebben meer ramen en dus meer 

l icht inval. De andere twee woningen hebben echter wel 

een niveau extra voor een derde slaapkamer of anders. 

Iedere spl i t level woning heeft een grote open ruimte 

ter beschikking op de eerste woonlaag. Hier bevindt 

z ich onder andere de keuken en het toi let. Boven de 

keuken zit een niveau met een kleine slaapkamer en een 

badkamer. Dit is een hal f niveau dat ongeveer de helf t 

van het oppervlak van de eerste woonlaag in beslag 

neemt. Een hal f niveau hoger, aan de andere zi jde van 

de woning, l igt de grote slaapkamer. Een uitzondering op 

deze regel is de woning aan de zi jde van de Heumarkt. 

De grote slaapkamer zi t daar op een andere plek omdat 

aan deze zi jde van het gebouw het daklandschap het 

meeste volume wegsni jdt. 

Vervolgens zit er een hal f niveau boven de grote 

slaapkamer met een onbestemde ruimte. Helemaal in de 

top zi jn de pat io’s te vinden. 

De net benoemde onbestemde ruimte is opgenomen in 

het ontwerp vanwege de f lexibi l i te i t die binnenstedel i jk 

wonen vereist. Het staat de bewoners vr i j  om deze te 

gebruiken als studeerkamer, werkruimte of om te toveren 

tot een derde of zel fs v ierde slaapkamer. 

Voor de kamers en ruimtes die zich bovenin bevinden 

geldt dat de wanden rondom doorlopen tot aan het 

dakvlak. Hier is aldus de bi jzondere contour van het 

gebouw letter l i jk tastbaar.
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De pat io’s bevinden zich in dit volume al lemaal aan 

dezelfde zi jde van het gebouw, namel i jk de zuidzi jde. 

Het gr id van gevelopeningen loopt ook door in de 

schuine dakvlakken en daardoor komt het zonl icht tot 

diep in de pat io. Daarmee ook indirect in de woning, 

aangezien de pat io’s vol ledig transparant z i jn in hun 

koppel ing met de woning. Andere aspecten die bi jdragen 

aan het compacte wonen zi jn de inbouwkasten en 

bergruimtes die ten overvloede aanwezig zi jn in iedere 

spl i t level woning. In de woonkamer is er zel fs een mooie 

inbouwkast verwerkt in het ontwerp. 

Al deze ruimtes moeten uiteraard verbonden worden. 

Ze worden al lemaal ontsloten door middel van trappen. 

Deze zi jn zo transparant mogel i jk, wat ook nog versterkt 

wordt door het kleine atr ium ernaast. Door al le v ier de 

woningen loopt een atr ium over de vol ledige hoogte. Op 

deze manier worden al le niveaus en al le ruimtes letter l i jk 

gekoppeld waarbi j  het l icht dat de woning invalt zo diep 

mogel i jk kan binnendringen. 

De opbouw van de woningen maakt ze voornamel i jk 

geschikt voor gezinnen. Er z i jn meerdere slaapkamers 

en er is veel –vr i je- ruimte om zaken als spelen en koken 

te scheidden. Daarbi j  is ook de locat ie zeer geschikt 

voor huishoudens met een creat ievel ing. Kunstenaars 

bi jvoorbeeld, hebben genoeg ruimte en l icht voor 

een atel ier aan huis. Daarbi j  is de woon- werkruimte 

goed bereikbaar en is het mogel i jk om te exposeren 

in samenwerking met het cultureel podium. Heumarkt 

42 is daarmee een goed voorbeeld van het nieuwe 

binnenstedel i jke wonen waarbi j  f lexibi l i te i t en ruimte voor 

ident i tei t centraal staan.
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Cultureel podium in gebruik als exposit ieruimte





Woonkamer van anderhalve woonlaag in spl i t level woning
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Maquettefoto woonkamer spl i t level woning



137

Maquettefoto grote slaapkamer spl i t level woning
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Maquettedoorsnede spl i t level woning aan de Heumarkt
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PRINCIPEDETAILS

De opbouw van de buitenwanden is uni form. Van binnen 

naar buiten ziet de opbouw er als volgt uit:

 stucwerk 15 mm

 dragende wand, kalkzandsteen 200 mm

 isolat ieplaat met vochtwerende laag 80 mm

 draagstructuur voor gevelstenen

 stalen Z-prof ie l ankers

 geprof i leerde staalplaat 20 mm

 staalprof ie l 40x20 mm

 travert i jn gevelstenen in diverse maten

Al le kozi jnen van het Heumarkt 42 gebouw zi jn aluminium 

draaik iep ramen met dubbele beglazing (5x15x5mm). 

Om de dikte van het wandpakket, z ichtbaar na het 

‘ui tponsen’ van de gevelopeningen, af te dekken worden 

er aluminium vensterbanken toegepast. 

Verder z i jn al le ramen, ook de ramen in de schuine 

dakdelen voorzien van een ingebouwde windvaste 

zonwering die l icht f i l terend werkt.

De vloeren in de woning zi jn breedplaatvloeren van 

200 mm waarop een cementdeklaag van 30 mm zit 

en vervolgens een houten vloer. Uitzondering op deze 

regel is de vloer die de culturele funct ie scheidt van 

het wonen. Daar is de breedplaatvloer 300 mm dik. 

Daar waar de vloeren tevens het plafond zi jn voor de 

bouwlaag eronder z i t een laag stuc. Dit is tevens de 

wandafwerking. 
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Detail 1 en 2
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Detail 3 en 4
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Detail 5
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Detail 6
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Detail 7
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Detail 8
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Detail 9
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Detail 10
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Detail 11
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Detail 12 en 13
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Het ontwerp van een nieuw ensemble op de hoek van 

het Eisenmarkt bouwblok vergroot de potent ie van de 

Heumarkt, zel fs binnen het geherformuleerde masterplan. 

Dit gebeurt door het bevorderen van de stromingen 

tussen de binnenstad en de Ri jnpromenade. De Ri jn l igt 

op een steenworp afstand van de Heumarkt en is nu 

toegankel i jker door de schuining van het bouwvolume. 

Die maakt het namel i jk gemakkel i jker, zel fs uitnodigend, 

om de hoek om te lopen en te ontdekken wat voor 

moois en interessants zich daar achter schui lhoudt. 

Op dezelfde wi jze daagt het gebouw je uit om de 

verborgen Eisenmarkt te bezicht igen. Het (her)ontwerp 

van de hoek zorgt daarmee, door middel van contouren, 

dat de verbinding tussen de Ri jnpromenade en de 

binnenstad van Keulen wordt versterkt. Verder betrekt 

het op act ieve wi jze de Eisenmarkt bi j  het stedel i jk 

weefsel.

Dit laatste wordt nog versterkt door de keuze van de 

funct ies in de pl int van de bebouwing: een restaurant 

voor Heumarkt 44 en een cultureel podium voor 

Heumarkt 42. De toevoeging van de culturele funct ie 

vermeerdert de waarde van de Heumarkt, die z ich nu 

een belangri jk onderdeel mag noemen in het culturele 

netwerk van Keulen. 

Daarnaast wordt het kwal i tat ieve woongebied Altstadt 

Noord op de kaart gezet door woningen te bouwen die 

als voorbeeld dienen voor Keulen. De stad is op zoek 

naar meer diversitei t en meer gezinnen en bedri jv igheid 

in de stad. Woningen van de loft typologie voorzien 

in deze behoefte door veel vr i je ruimte en pat io’s in te 

bouwen, zowel in de appartementen van Heumarkt 44 

als in de spl i t level woningen van Heumarkt 42. 

De ontworpen volumes hebben ook goed gekeken 

naar hun fysieke context. Duidel i jk is dat ze thuis 

horen op deze locat ie door de schuine daken, de 

keuze voor travert i jn als gevelsteen en het patroon van 

de gevelopeningen. Een eigen ident i tei t manifesteert 

z ich doordat de het ensemble speelt met schuine 

dakvlakken, op bi jzondere wi jze verwerkt mater iaal en 

var iat ies van de bestaande gevelpatronen. 

Met de eigenwi jze uitstral ing en f lexibele indel ing van 

het cultureel podium en de woningen stelt het nieuwe 

ensemble een duidel i jk voorbeeld voor aangenaam 

binnenstedel i jk wonen. 

CONCLUSIE
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Met fr isse moed en veel enthousiasme begon ik aan 

het afstudeeratel ier ‘Metropol i tan ensemble at the Rhine 

in Cologne’. Keulen, met het kolossale Marit im hotel 

en de Heumarkt met twee gezichten, waren een grote 

inspirat iebron voor mi j gedurende dit project. De eerste 

indruk van het geheel wekte daarbi j  mi jn interesse op 

voor de beleving van ruimtes. In eerste instant ie was 

dit ook de die nik in mi jn achterhoofd had t i jdens de 

zoektocht naar een opgave.

Gaandeweg kwam ik er echter, met wat hulp van 

mi jn afstudeercommissie, achter dat de r icht ing die ik 

hiermee uit s loeg niet overeen kwam met mi jn over ige 

aff in i te i ten zoals beleid. Door st i l  te staan bi j  mi jn v is ie op 

ontwerpen kwam ik erachter dat binnen mi jn project de 

nadruk op de verkeerde plek lag. Deze heb ik vervolgens 

ver legd r icht ing het thema binnenstedel i jk wonen waarna 

de opdracht z ichzel f (her) formuleerde. 

Het belangri jkste dat ik geleerd heb gedurende dit 

afstudeerproject is dan ook dat je alt i jd dicht bi j  jezel f 

moet bl i jven. Op die manier is het mogel i jk om je de 

meest uiteenlopende zaken eigen te maken. 

De ondersteuning en betrokkenheid van zowel de 

afstudeercommissie als van de andere studenten uit het 

atel ier heb ik daarbi j  a ls bi jzonder posit ief ervaren.

Met zi jn al len in een denderende trein meerdere stat ions 

passeren is inspirerend en leerzaam gebleken. Met het 

eindstat ion eindel i jk in z icht kan ik met een tevreden 

gevoel terug ki jken op al de opgedane ervar ingen, 

wetende dat mi jn medepassagiers niet al leen mi jn tocht 

hebben veraangenaamd maar dat ik ook voor hen deze 

reis een stukje prett iger heb gemaakt. 

NAWOORD
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