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SAMENVATTING 

Berlijn fascineert. Waarom? Omdat het een stad is van extremen. Berlijn kent 

zoveel achtereenvolgende en ingrijpende gebeurtenissen dat de stad amper tijd 

krijgt om ze te verwerken . Berlijn heeft misschien we! meer geschiedenis clan 

goed is voor een stad. Het proces waarbij in korte tijd de stad achtereenvolgens 

wordt opgebouwd, wordt verwoest, vanuit twee verschillende politieke 

systemen wordt herbouwd en weer herenigd wordt, heeft ervoor gezorgd 

dat de stedelijke vorm van Berlijn een verzameling is van fragmenten van vele 

vroegtijdig gesneuvelde, utopische plannen. De metropool is dan ook niet een 

analogie van architectonische vormen, maar een locatie van iets groters. 

De instabiliteit van Berlijn is inherent aan het feit dat de stad geen diepgewortelde 

traditie kent die radicale koerswijzigingen in de weg staat. Tegelijkertijd is het 

ontbreken van een gevestigde orde ook de kracht van de stad. De stad heeft 

daardoor een grote vitaliteit en openheid voor het toekomstige. Het imperfect

zijn van de stad daagt bewoners uit om wat van de stad te maken; een energie 

die Berlijn aantrekkelijk en interessant maakt voor velen. De uitdaging voor 

het ontwerp van Berlijn is clan ook om nieuwe stedelijke interventies af te 

stemmen op het veelzijdige karakter van Berlijn. Door middel van een casestudy 

in Friedrichshain in Berlijn, is een aanpak ontwikkeld die intervenieren in 

de gefragmenteerde stad mogelijk maakt, met behoud van het veelzijdige 

karakter. 

De opmerkelijke ruimtelijke figuratie van de stad tussen de Karl-Marx-Allee 

en de Wedekindstral3e in Friedrichshain is representatief voor het aanzicht van 

Berlijn. Uit de niet vanzelfsprekende manier waarop stedelijke modellen elkaar 

ontmoeten, blijkt het bijzondere verloop van de ontstaanswijze van de locatie 

en daarmee ook de stad. Vandaag de dag vallen delen van het gebied onder 

monumentenzorg omdat het unieke getuigen zijn van de Berlijnse geschiedenis. 

Het gaat daarbij niet zozeer om de esthetische kwaliteit als we! om de historische 

waarde van de toegewezen objecten en stedelijke ruimten. Het naast elkaar 

bestaan van die stedelijke figuren verbeeldt de stad die van alles zou worden, 

maar nooit geweest is. 



Erkenning voor hct belang van de verschillende stedelijke modellen voor de 

ontwikkeling van de stad en de theorie, maakt het onmogelijk om de ruimtelijke 

figuratie van de plek nog als artistieke eenheid te zien. De voorstelling van de 

stedelijke conditie zou clan ook gebaseerd moeten zijn op veelvormigheid. 

Aan de hand van een historisch onderzoek naar de ontstaanswijze van de 

verschillende stedelijke vormen is het mogelijk verschillende entiteiten te 

herkennen. Wanneer die verschillende entiteiten als zodanig ook worden erkend 

en ingetekend, ontstaat een stedelijk veld dat is verdeeld in verschillende vlakken 

die in meer of mindere mate aansluiting bij elkaar vinden. De geometric die 

kan worden getekend voor de studielocatie is er een van vlakken en momenten 

waar verschillende vlakken elkaar treffen, ofwel grenssituatics. Zonder dat de 

verschillende stedelijke vormen zijn onderworpen aan een totale geometrie van 

de ruimte, is de stedelijke conditie concreet . 

Er bestaan twee denkbare mogelijkheden om te intervenieren met behoud 

van de eigenheid van de verschillende stedelijke fragmenten. Enerzijds door 

te reduceren tot die vlakken die crtoe doen of bruikbaar zijn en anderzijds 

door de grenzen als intermediair te benutten; de grenssituatie wordt niet als 

een restruimte maar als een moment van specifiek nut en gebruik beschouwd. 

Wat bctreft de studielocatie biedt de toegekende monumentale waarde van 

het gebied de mogelijkheid om de stedelijke fragmenten te reduceren tot die 

gebiedcn die ertoe doen. J uist door de grenssituatie van die fragmenten beter te 

benutten, kan een nieuwe stedelijkc impuls worden gegeven aan het gebied. 

Hct daadwerkelijk mogelijk kunnen maken van een grens als intermediair pleit 

voor een toe te voegen architectuur die stcrk contextgebondcn is. Daarentegen 

geldt dat de aandacht voor de individuelc conditie in de veelzijdige stad, de 

architectuur een sterkcre positic binnen het stedclijke weefsel biedt: de 

architcctuur kan het grotere stedelijke veld versterken door cenvoudig weg 

specifiek en afgebakend te zijn. Dit tweede gegeven pleit voor een autonome 

architectuur. De architectuur is clan ook belast met een dubbelrol. 

Behalve de dubbelrol van architectuur client de architectuur nog een doe!: de 

interventie moet aan de openbare ruimte betekcnis geven . Omdat de stad een 

abstract gegeven is, neigt de betekenis van de stedelijke openbare ruimte die 

daartoe behoort in onbestemde richting op te schuiven. Daarvoor in de plaats 

biedt het semi-openbare domein in de kleinschalige stedelijk ruimte houvast. 
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Deze semi-publieke conditie wordt in een gefragmenteerde stad niet door een 

stedelijk weefsel bepaald, maar door de formele bepaling van architectuur en 

het programma dat daaraan is toegevoegd. Door het afbakenen van openbare 

ruimte is architectuur daartoe in staat. 

Door middel van een ontwerp kan de programmatische en de ruimtelijke 

conditie in de grenssituatie veranderd worden. Het ontwerpvoorstel voor 

de locatie betreft een drietal complexen, bestaande uit meerdere gebouwen. 

De interventie verweeft verschillende stedelijke figuren met aangrenzende 

structuren. Zo ontstaat een serie nieuwe stedelijke figuren samengesteld uit 

verschillende fragmenten. De openbare ruimte in die nieuwe stedelijke ruimten 

heeft door de interventie een afgebakend figuur gekregen. Bovendien wordt 

met een programma dat gericht is op lokaal gebruik, ook een impuls aan 

de kleinschalige ruimte gegeven. Door het benutten van de grenssituatie als 

potentieel bruikbaar stedelijk figuur, is in de stad specifieke ruimte voor het 

vedzijdige gecreeerd. 

De grondvorm van het complex is gebaseerd op een kubus. De architectuur 

van de gebouwen is vervolgens op dezelfde principes gebaseerd, waardoor 

de architectuur herkenbaar en sterk eigen is. Door zowel de regel als de 

uitzondering die de eenheid kenmerkt zichtbaar te maken, blijft de architectuur 

tegelijkertijd 'speels' overkomen. Het complex van gebouwen is herhaald in 

de buurt, waardoor het ontwerp nadrukkelijk in de omgeving aanwezig is. De 

sterk eigen architectuur en de aanwezigheid van de interventie in de omgeving 

zorgt ervoor dat de ingreep als een nieuw autonoom fragment in de stad is te 

herkennen. 

Op de achtergrond van de ontwerpstudie staan de lesmethoden van Ungers. 

Zijn leer, waarbij architectuur niet enkel subjectief, maar op een bijna 

wetenschappelijke wijze lijkt te kunnen worden beredeneerd, is gedurende het 

ontwerpproces ervaren. Hoewel generaliserende principes ten grondslag liggen 

aan veel ontwerpbeslissingen, is uiteindelijk een wooncomplex gemaakt dat ook 

rekening houdt met alle uni eke eigenschappen van de context. Daarmee bewijzen 

de methoden en de inzichten van Ungers dat het rationaliseren van architectuur 

wel degelijk zinvol kan zijn. Door het rationaliseren van architectuur ontwerpt 

men niet alleen op intuitie, zodat een grotere ontwerpvrijheid denkbaar 

wordt . 
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I. INLEIDING 

Het onderwerp van mijn afstuderen is de gefragmenteerde stad. De focus ligt 

daarbij op het maken van een ontwerp voor een locatie in Friedrichshain in 

Berlijn, waarbij rekening wordt gehouden met het veelzijdige karakter van de 

gefragmenteerde stad. De uitdaging van deze opgave is voor mij het kunnen 
maken van een eigentijds on twerp dat tegelijkertijd veel rekening houdt met een 

omgeving die moeilijk te vatten is omdat een ruimtelijke eenheid ontbreekt. 

Steeds vaker wordt de metropool als iets gezien dat bestaat uit verschillende 

entiteiten die sterk verschillen en soms zelfs tegenstrijdig zijn. lnmiddels is 

geaccepteerd dat die entiteiten ook als fragmenten moeten kunnen voortbestaan. 

Maar ook dan blijft het voor een ontwerper een uitdaging om aan de stad 

te ontwerpen, zonder dat het doel is een ruimtelijke eenheid te maken. De 

vanzelfsprekende neiging van een ontwerper om dingen te herstructureren en 

te onderwerpen aan nieuwe structuren, moet voor een deel warden onderdrukt 

als het bestaande moet blijven wat het is, ook al is dat moeilijk te vatten . 

Richtlijnen die op het niveau van stadsontwikkeling warden opgesteld, zijn 

al snel generaliserend . De invloed die men van hoger hand door middel van 

reglementering wil uitoefenen op de ontwikkeling van de stad, staat het 

voortbestaan van de stad als een pluriform geheel nog wel eens in de weg. Niet 

alleen ontwerpers,ook beleidsmakers hebben daardoor moeite met een stad 

die niet als eenheid kan warden beschouwd. Doe! van de opgave is dan ook om 

zonder uitspraak te doen over de hele stad, een ontwerp te maken dat wel een 

wezenlijke toevoeging kan zijn aan diezelfde stad. 

Hoofdstuk 2 en 3 geven een overzicht van de historische ontwikkelingen van de 

gckozen locatie in Friedrichshain en Berlijn . Het inzicht <lat deze ontwikkelingen 

geeft in het gefragmentcerd zijn van de locatie en de aanpak die daaruit volgt, 

wordt in het volgende hoofdstuk besproken. In dit hoofdstuk warden ook de 

randvoorwaarden van het ontwerp vastgesteld. Tenslotte is het daadwerkelijke 

ontwerp in hoofdstuk 5 toegelicht. 
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II.I FRIEDRICHSHAIN I een stukje gefragmenteerde stad 

Een stukje stad, zonder context, dat is wat afbeelding 01 laat zien. Het is 

niet zomaar een stedelijke uitsnede; de stad ter plaatse heeft namelijk een 

opmerkelijk ruimtelijke figuratie. Verschillende stedelijke patronen lijken 

elkaar toevalligerwijze te treffen, waardoor een complexe stedelijke situatie 

is ontstaan. De niet vanzelfsprekende manier waarop stedelijke figuren elkaar 

ontmoeten, suggereert clan ook een bijzonder verloop van de ontstaanswijze 

van het getoonde stukje stad. 

Het getoonde stukje stad is onderdeel van Friedrichshain, een stadsdeel 

in Berlijn.· Friedrichshain grenst aan de oostzijde van het centraal gelegen 

stadsdeel Mitte en is voormalig grondgebied van de DDR. 
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II.II FRIEDRICHSHAIN I Geschiedenis van de locatie 

Vroege structuren van Friedrichshain 

Sinds de 14' eeuw behoren de aangrenzende landerijen aan de Oostzijde 

van de stad al bij de dubbelgemeente Berlin-Colin 1. De Landsberger Allee, 

de huidige Karl-Marx-Allee (overgaand in de Frankfurter Allee) en de 

Holzmarkstrasse (die overgaat in Miihlenstrafle en uiteindelijk Stralauer Allee 

wordt), zijn oude handelsroutes die Friedrichshain doorkruisen. Bebouwing 

concentreert zich lange tijd langs deze handelsroutes. Met de bouw van de 

Akzisemauer2 
( 1730-1860) wordt de loop van de MarchlewskistraGe bepaald. 

Op den duur is ook langs deze routes bebouwing geplaatst. Desondanks blijft 

het merendeel van het grondgebied van Friedrichshain tot de 19de eeuw 

onbebouwd. 

Bebouwingsplan van James Hobrecht 

Als gevolg van de industrialisering is er in de 19' eeuw in Duitsland een 

enorme toevlucht van mensen naar grote steden . Ook Berlijn krijgt te 

maken met een extreme toename van het inwoneraantal. (Het inwoneraantal 

groeit van ruim 172.000 in 1800 naar ruim 1.000.000 in 1880. 3
) Om 

de stad voldoende uitbreidingsmogelijkheden te geven worden in 1853 

de stadsgrenzen van Berlijn opnieuw vastgesteld. In 1862 volgt een door 

James Hobrecht opgezet bebouwingsplan. Dit bebouwingsplan om vat ook 

grote delen van Friedrichshain. De vooroorlogse ruimtelijke figuratie van 

Friedrichshain is voor een belangrijk dee! door dit plan bepaald. 

Het bebouwingsplan van Hobrecht is aanvankelijk bedoeld als stratenplan. 

De nieuwe vormen van mobiliteit (in het bijzonder de komst van de trein 

en tram) en de toename van verkeer als ook het transport van gas, water en 

elektriciteit zijn de hoofdzakelijke redenen waarom de autoriteiten prioriteit 

geven aan het on twerp van het stratennetwerk . 

Hobrecht brengt een duidelijk hierarchie in het stratennetwerk aan. Hij maakt 

een onderscheid in uitvalswegen, verkeersstraten en woonstraten. 

I Pas in 1709 worden de twee gemeentes 'Berlin' en Colin samengevoegd tot een gemeente Berlijn. 
1 In tegenstelling tot eerdere stadsmuren was de Akizesmauer niet voor mi Ii ta ire doeleinden gebouwd . Bij de stadspoorten werden 

accijns en toll betaald . Daarmee werd bij de verschillende stadspoor ten toezicht gehouden op het verkeer van mensen en goederen . 
1 Bron: http:/ /de.wikipedia.org/wiki/Einwohnerentwicklung_von_Berlin 
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Afbeelding 03 - Berlijn omstreeks 1860 

Afbeelding 04 • bebouwingsplan van James Hobrecht 



Met het bepalen van een stratenplan definieert Hobrecht tevens de rooilijnen 

van bouwblokken. Ten opzicht van and ere grote steden in die tijd, hebben de 

bouwvelden in het plan van Hobrecht een aanzienlijke grootte. Met het vrij 

houden van een klein aantal velden en het definieren van aan de straat gelegen 

groene ruimten in de bebouwbare velden, is door Hobrecht nog een beetje 

afwisseling gezocht in het beeld van straten en aaneengesloten wanden. 

Yoorschriften aangaande de bebouwing van velden zijn amper in het plan van 

Hobrecht vastgelegd. Hobrecht wenst een menging van alle sociale klassen 

in een bouwblok door huizen voor rijkeren aan hoofdstraten te plaatsen en in 

hoven woningen voor de armere te bouwen . Uiteindelijk is met het ontwerpen 

van de bouwblokken alleen de maatregel ten aanzien van de brandvciligheid 

beperkcnd. Dat betekent dat gebouwen niet hoger clan de lengte van een 

brand trap (21 m.) zijn en dat de hoven in een bouwblok minstens een afmeting 

van 5,34m x 5,34m hebben zodat men met de brandweerspuit kan draaien . 

Door het gebrek aan voorschriftcn ten aanzien van de bebouwing en de 

enorme krapte op de woningmarkt is grondspeculatie gestimuleerd. Als 

gevolg daarvan zijn de bouwblokken in Berlijn gedurende de 19' eeuw ernstig 

verdicht. De woonomstandigheden in de hoven en achterhuizen zijn daardoor 

zeer slecht. Men spreekt clan ook over de 'Mietskasernen des Steinernen 

Berlins'. 

Tussen 1882 en 1895 zijn de door Hobrecht omschreven bouwvelden in 

Friedrichshain volledig verdicht. 

6 



Afbee lding 05 - Luchtfoto 1928. De vo lledig verdichte bouwblokken i ijn goed te i i en 



Bombardementen WOii 

Vanaf 1943 is Berlijn systematisch door de geallieerden gebombardeerd. In 

februari 1945 volgt een eindoffensief om de Duitse moraal definitief te kunnen 

breken. Vooral deze laatste 'tapijtbombardementen' richten enorme schade 

aan. Volgens geallieerde berichten zouden er ruim 360 luchtaanvallen zijn 

geweest en is er ongeveer 45 .500 ton aan bommen naar beneden gekomen. 

Naar schatting zijn er bij het slotoffensief zo'n 50.000 burgerslachtoffers 

gevallen.4 Het getroffen gebied heeft een totale omvang van 25,5 km2 . 

Friedrichshain is na stadsdee l Mitte en Tiergarten het zwaarst getroffen. 

45,5% van de bebouwing blijkt zwaar beschadigd of volledig verwoest. 5 Na de 

oorlog telt Berlijn nog 2.800.000 inwoners, dit zijn er 1.630.000 minder dan 

in 1943, toen het inwoneraantal van Berlijn haar hoogste piek kende.6 

Het stukje stad getoond op afbeelding 01 ligt op de grens van het door 

bombardementen getroffen gedeelte van Friedrichshain. Aan de oostzijde 

van de locatie is de ruimtelijke figuratie van de vooroorlogse stad nog steeds 
bepalend in het beeld van de stad, terwijl ten westen van de locatie deze niet 

meer te herkennen is (in afbeelding 07 is te zien hoe het patroon van straten 

uiteenvalt rich ting het westen). 

• 'Stadtmitte Berlin: Stadtbauliche Entwicklungsphasen von den Anfaengen bis zur Gegenwart', RudolfWolters, Verlag Ernst Wasmuth, 

Tiibingen 1978, p.169 

' ' Bau<lenkmale in Berlin, Bezirk Friedrichshain', Landesdenkmalamt Berlin, NicolaischeVerlagsbuchhandlung Beuer mann GmbH, 

Berlin, 1996, p.37 
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Afbeelding 06 - Overzicht van getroffen gebied door Bombardementen in WOii. 
Blauw= verwoest, Rood= door brand verwoest, green = zwaar beschadigd 
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Afbeelding 07 - Overzicht van straten die doorwandbebouwing wordt gekenmerkt 



Berlin Grof3stad (1945-1949) - Wederopbouw onder leidin9 van Hans Scharoun 

Jn 1945, na de oorlog, wordt Hans Scharoun aangesteld als hoofd van 

de afdeling 'Bau- und Wohnungswesen des Magistrats' (hoofd van de 

Berlijnse stad bouwraad). Tot 7 oktober 19496 valt Friedrichshain onder de 

Sovjetbezettingszone (SBZ) die dee! uitmaakt van Berlijn. Onder leiding 

van Hans Scharoun is een begin gemaakt aan de wederopbouw van het in 

bezettingszones verdeelde Berlijn . 

Evenals vele moderne denkers van zijn tijd, staat Hans Scharoun op het 

moment van wederopbouw kritisch tegenover de vooroorlogse dichtbebouwde 

stad. Dit geldt ook voor Berlijn. De grootschalige binnenstedelijke verwoesting 

geven hervormers als Scharoun dan ook de kans om de idealen van de moderne 

stad te verwezenlijken in een nieuw op te bouwen Berlijn. Met het plan 

'Berlin Grof3stad' presenteert het planningscollectief onderleiding van Hans 

Scharoun een nieuw ru imtelijk model als ideaalbeeld voor het toekomstige 

Berlijn. Berlijn zou moeten gaan bestaan uit een net van op auto gerichte 
verkeersstraten die verschillende zelfstandig functionerende gebieden, ook 

wel 'Funktionszellen', ontsluit. 'Wohnzelle Friedrichshain' is de eerste 

'Funktionzelle' die concreet wordt vormgegeven. 

Het ideaalbeeld van een Wohnzelle is een wijk met ongeveer 4000 a 5000 

bewoners, die centraal gelegen wijkvoorzieningen delen. De wijkvoorzieningen 

bestaan uit een Grund- und Oberschule en kinderspeelplaatsen. Maar ook 

culturele functies zoals een cultuurhuis of een filmzaal, een wasserette, winkels 

en een polikliniek zijn in een wijk gelegen. Belangrijk is dat de 'Wohnzelle ' 

in het landschap is ingebed. Evenals een landschap moet de stad een open en 

groen karakter hebben. Oat betekent dater voldoende lichtinval, voldoende 

frisse lucht en grnene ruimte moet zijn. De bouwblokken zullen daarom op 

voldoende afstand van elkaar en met een juiste orientatie naar de zon worden 

gesitueerd. Men introduceert doodlopende straten die het verkeersluw zijn van 

het gebied stimuleren . Daarmee wordt het rustige karakter van de openbare 

(groene) ruimte die overblijft, daadwerkelijk mogelijk gemaakt. 

6 Op 7 oktober 1949 wordt de DDR uitgeroepen. Vanaf dat moment valt Friedrichshain onder het bewind van de DDR 
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g 08 - Fote van de verwoestingen random de Karl -Marx-Allee Afbeelding 09 - In rood: de nog bestaande vooroorlogse bebouwing 

Afbeelding lO -Voorontwerp van Hans Scharoun voor Wohnzelle Friedrichshain Afbeelding 11 - Tentoonstelling Wohnzelle 



Wohnzelle Friedrichshain ( 1949-1951) 

Zoals eerder genoemd is het eerste concrete voorstel van Scharoun voor een 

Wohnzelle, de Wohnzelle Friedrichshain (zie afbeelding I 0). Zijn concept is 

gebaseerd op een niet orthogonale structuur van verschillende huistypen. Het 

binnengebied van de Wohnzelle zal in het bijzonder geschikt moeten zijn voor 

fietsers en voetgangers. Aan de randen van de Wohnzelle moet het gebied een 

parkachtig karakter hebben.Twee onregelmatig gevormde pleinen stellen het 

communicatieve centrum voor. Culturele functies en buurtfuncties zijn daar 

gehuisvest. 

In de huidige stad is de contour van de Wohnzelle nog goed te herkennen. Het 

ingezoomde stukje stad is een onderdeel van deze ooit geplande Wohnzelle. 

Het plan is in november 1949 bediscussieerd door de 'volkseigene 

Grundstiickverwaltung Heimstiitte Berlin' . Deze instantie is daadwerkelijk 

belast met de uitvoering van Scharoun's concept. Het idee van een 

stadslandschap blijft gehandhaafd, maar de daadwerkelijke plaatsing en 

het type woningen dat men wil bouwen wijzigt ten opzichte van het plan 

van Scharoun . De noodzaak om snel veel woonruimte te realiseren en de 

beperk.ingen wat betreft het plaatsen van woningen door de puinhopen die nog 

overal in de stad liggen , zijn de voornaamste redenen dat wordt afgeweken 

van het plan van Scharoun. Onder leiding van Ludmilla Herzenstein wordt 

een vervolgontwerp gemaakt (zie afbeelding 14) . Aan de hand van dit plan 

zijn door Ludmilla Herzenstein, Richard Paulick en Hans Hopp uitwerk.ingen 

gemaakt, die wel degelijk de bestaande stad als uitgangspunt nemen. 

Scharoun heeft de situatie ten onrechte als een tabula rasa beschouwd. Door 

de grootschalige verwoestingen is men juist gedwongen het l 9'eeuwse 

stratenpatroon te handhaven. 

Uiteindelijk zijn er maar een aantal woningen gerealiseerd van het hele 

concept van de Wohnzelle. In afbeelding I 2 zijn de deze gebouwen met rood 

aangegeven. 
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Afbeelding 12 - In rood: de gerealiseerde blokken van 'Wohnzelle Friedrichshain' 

Afbee lding 13 - Ga lerijwoning van Ludmilla Herzenstein Afbeelding 14 - Vervo lgontwerpWohnzelle Friedrichsha in 



Sociool Reolisme (1951-1956)- De opbouw von de DDR 

Op 21 december 1949, ruim 2 maanden na het uitroepen van de DOR, 

wordt de eerste grondsteen gelegd voor de bouw van de plannen van het 

collectief van Ludmilla Herzenstein. Bijna gelijktijdig is de 'Frankfurther Allee' 

veranderd in 'Stalinallee'. Een naamswijziging waarmee de politieke koers van 

de nieuwe staat, de DOR, nadrukkelijk wordt onderstreept. 

Het Ministerie van Opbouw is een van de 14 ministeries die worden gevormd 

na het uitroepen van de DDR. De prioriteit van het ministerie ligt niet zozeer 

bij de wederopbouw als we! bij een ruimtelijke verwezenlijking van de nieuwe 

staat. Walter Ulbricht, de secretarisch generaal van de SEO en daarmee 

de belangrijkste man van de DOR, is erg gei'nteresseerd in architectuur 

en stedebouw en hecht veel waarde aan de ruimtelijke vorming van die 

nieuwe staat. Onder zijn invloed formuleert het ministerie voor opbouw 

grondregels waaraan de architectuur van de DOR voortaan moet voldoen. 7 

Het eerst genoemde grondbeginsel, de opvatting dat de stad in zijn structuur 

en architectonische verschijning uitdrukking geeft aan het politieke en het 

nationale bewustzijn van het volk, vormt het uitgangspunt voor alle andere l 5 

beginselen. 

De grondregels die de DOR formuleert vormen een concurrerend 

programma tegenover het 'Chartre d' Athene' (handvest van Athene) . Deze 

publicatie van Le Corbusier na aanleiding van het vierde CIAM congres (1933) 

documenteert constateringen en eiscn ten aanzien van het ontwerp van de 

stad. Het document is van grote invloed op de ideologische discussie over het 

architectonische en stedcbouwkundige ontwerp en heeft veel invloed op de 

wcsterse ontwerpvisie. Met het aannemen van de 'Sechsehn Grundsatze des 

Stadtebaues' neemt de DOR ecn provocerende stellingname ten opzichte van 

het Chartre d ' Athene'. In het discours van het ontwerp van de stad benadrukt 

de DOR daarmee de concurrcrende positie ten opzichte van het westers 

gcorienteerde BRO. 

7 De grondregels zijn bekend als de 'Sechsenn Grundsatze des Stadtebaues' die op 27 juli 1950 door de regering van de DOR zijn 
vastgelegd 



Afbeelding 14- Galerijwoningen achter 'een masker van populieren' 



De visie van Hans Charoun op het toekomstige Berlijn is sterk belnvloed 

door de ideeen over een functionele stad zoals 7..e in het vierde CIAM-congres 

geformuleerd zijn. Met het presenteren van de 'Sechsehn Grundsatze des 

Stidtebaues' als integraal bestandsdeel van de staatsideologie van de DOR, 

komt een einde aan het streven om volgens het CIAM-programma de DOR op 

te bouwen. Het concept van de Wohnzelle van het planningcollectief van Hans 

Scharoun wordt clan ook sterk bekritiseerd door de nieuwe staat. 

Weberwiese (1950- 195 1) 

Het ministerie van opbouw van de DOR beschouwt de stad als een artistieke 

eenheid. Dit wordt uitgelegd als een stad die in essentie door straten en 

pleinen is gevormd, waarbij het unieke aanzicht van de stad is bepaald door 

hoofdstraten, prominente gebouwen in het centrum en pleinen . De uitleg 

van Berlijn als een open stad, zonder straten als lineair begrensde ruimten en 

met gedecentraliseerde functies door het planningscollectief van Scharoun, 

sluit niet aan bij het omschreven beeld van de stad als artistieke eenheid. De 

realisatie van de Wohnzelle Friedrichshain wordt dan ook spoedig herzien. De 

blokken waarmee met de bouw in 1949 al was gestart worden wel voltooid , 

maar bij de voltooiing van de Karl-Marx-Allee zal de architectuur van de 

galerijflats van Ludmilla Herzenstein worden verborgen achter een 'masker 

van populieren' (Zie afbeelding IS). 

De eerste wijziging in de plannen voor de Wolmzelle Friedrichshain is de 

erkenning van de historische plek de Weberwiese en het 19' eeuwse heeld 

van straten. Op een situatieschets uit 195 I ziet men dat de historische 

'Weberwiese' gemarkeerd is met een woontoren. Daarnaast is de bebouwing 

als schijven langs de oorspronkelijke straten geplaatst, wat een terugkeer naar 

de vooroorlogse flguratie van de stad toont (Zie afbeelding 16). 



Afbeelding 16- Situatieschets uit 1951. In het zwart de woontoren aan het park de Weberwiese . 

Afbee lding 17- Ensemble Hochhaus an derWeberwiese in huidige situatie. 



Al voor de situatieschets van 1951 zijn er plannen voor een woontoren aan 

het park 'de Weberwiese'. Aanvankelijk heeft Richard Paulick (sinds de DDR 

werkzaam voor ' het lnstitut fi.ir Bauwesen') de opdracht om het gebied 

random de Weberwiese te ontwerpen. Hij pleit voor een woontoren. In 

januari 1951 warden zijn plannen door het ministerie van opbouw besproken. 

Men is het erover eens dat er een woontoren moet komen.8 

Afbeelding 18 is een ontwerp uit 1950 voor de woontoren aan de Weberwiese 

door het ontwerpcollectief van Richard Paulick. De architectuur wijkt 

duidelijk af van de huidige architectuur van de Weberwiese, maar vermoedelijk 

is het basisfiguur, een woontoren met een lagere aanbouw, leidraad geweest 

voor het latere ontwerp van de woontoren. 

De architectuur die Paulick voor ogen heeft, ondervindt hevige kritiek. In 

het communistische kamp wordt de modernistische stijl beschouwd als 

de architectuur van het kapitalisme. De partijkrant van het communisme 

schrijft zelfs over de eierdozen van het kapitalisme.9 Het formalisme van de 

moderne architectuur wordt uitgelegd als een architectuur die aansluit bij de 

kosmopolitische ideeen van een Amerikaans imperialisme. De modernistische 

stijl zou onethisch zijn ten aanzien van de zegevierende arbeiders en de Duitse 

natie. 

8 >>um der neuen Weberwiese die notwendigen stiidtebaulichen Akzente zu geben, ( ... J<<, festgelegt, dass hier ein maximaal 
neungeschossiges Hochhaus entstehen solle. uit : 'Aufbau in Eile - Hermann Henselmanns erster Bau in der Hauptstadt, das Hochhaus an 

der Weberwie.se' , Eva Maria Froschauer, Gernot Weckherlin (docwnent per e-mail ontvangen) 

''The Ghosts of Berlin: Confronting German History in the Urban Landscape' , Brian Ladd, Chicago, University of Chicago Press, 1997, 

p. 182 



Afbeelding i8 - Schetsontwerp Hochhaus an derWeberwiese, Richard Paulick. 

Afbee lding 19 - Aanzicht Hochhaus an derWeberwiese 



De na te streven architectuur wordt in het I 4de grondbeginsel van de 

'Sechsehn Grundsatze des Stadtebaues' omschreven als 'socialistisch van 

inhoud en nationaal van vorm'. Deze formulering is een uitleg van het 

'socialistisch realisme' dat onder het bewind van Stalin gestalte kreeg in de 

Sovjet-Unie. Door aan te sluiten bij deze architectuur, benadrukt de regering 

van de DOR de politieke Moskou getrouwe lijn. 

Met het 'socialistisch realisme' wordt een stedelijke architectuur bedoeld die 

niet abstract is maar beeldend en om die reden beter geschikt is om de sociale 

doelen van de nieuwe maatschappij zowel naar de eigen bevolking als naar het 

kapitalistische westen, uit te dragen. 

Herman Henselmann, een van de vele architecten in de DOR met een 

Bauhaus-verleden, krijgt spoedig in de gaten dat hij in de DOR met een 

nieuwe ontwerppraktijk te maken heeft. Na het afgekeurde ontwerp 

van Richard Paulick is hij verantwoordelijk voor het ontwerp van de 

woontoren. In een periode van 8 dagen weet hij en zijn 'Meisterwerkstatt' het 

oorspronkelijke schetsontwerp van Richard Paulick voor de woontoren aan de 

Weberwiese te veranderen in een klassiek woongebouw. 

Door de toegepaste keramiektegels en de gevelindeling van de woontoren 

(vooral de proporties en de raamdetaillering) wordt het ontwerp van 

Henselmann vooral vergeleken met het Feilnerhaus van Karl Friedrich 

Schinkel (afbeelding 20). Eva Maria Froschauer en GernotWeckherlin merken 

echter op dat er een ander ontwerp van Karl Friedrich Schinkel bestaat dat 

zich veel beter laat vergelijken met de woontoren. 10 In tegenstelling tot het 

Feilnerhaus wordt het Hochhaus an der Weberwiese meestal niet vergeleken 

met dit onbekende ontwerp van Schinkel. (Zie afbeelding 21 ). 

10 In een publicatie van de Duitse bouwacademie (Der Deutchen Bauakademie) over Schinkel in 1952 staat een studie van 

Kunsthistoricus Karl Heinz Clasen waarin hij een vage aJbeelding toont van dit ontwerp van Schinkel. Het ontwerp wordt daarin niet 

dateerbaar geciteerd. 
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Afbeelding 20 - Aanzicht Feilnerhaus, Karl Friedrich Schinkel 

"' ' I I 
. I s_. 

Afbeelding 21- Ontwerp, Karl Friedrich Schinkel 
(niet dateerbaar) 



De associatie van de woontoren met werk van Schinkel wordt benadrukt door 

Hermann Henselmann zelf. Door te refereren aan de beeldtaal van Schinkel's 

ontwerpen maakt Henselmann een statement in het cultuurpolitieke debat 

over de nieuwe stijl van het proletariaat dat onder de naam 'Formalismus 

versus Realisme' wordt gevoerd. Hij neemt duidelijk afstand van cen formele 

beeldtaal en onderstreept de kwaliteiten van de architectuur van Schinkel. In 

een essay maakt hij duidelijk dat de architectonische verschijning van Schinkels 

gebouwen verbonden zijn met het 'Heimatbild' van Berlijn en in die zin een 

voorbeeld zijn van een nationale architectuur. Henselmann legt dit uit als cen 

representatie van een maatschappelijke werkelijkheid . Volgens hem ontwierp 

Schinkel in het eerste kwart van de 19' eeuw een aantal 'klassieke' gebouwen 

in Berlijn, die bij uitstek de verworvenheden van een nieuwe burgerlijke elite 

symboliseren. 

'Schinkel gestaltete die Freiheit des Bi.irgers, am Reiche der Kunst teilhaben 

zu konnen, und Kunst ist fi.ir ihn hochster Ausdruck der !dee der Freiheit. Er 

ti.irmte die baumasse zu einer Fanfare der Freiheit, wie er sie begriff. Aber 

da er ein grosser realistischer Ki.instler ist, gelang ihm dieser Griff. Und wie 

die Baumassen in einem aktiven Kulminationspunkt endigen, das ist grosartig 

und hilft der Hauptstadt den geistigen Ausweis schaffen fi.ir den ki.inftigen 

pohtischen Standort.' 11 

Hermann Henselmann heeft zeker niet willen streven naar een stijlzuiver 

beeld van Schinkel, het was vooral Schinkels idee van Stadtbaukunst dat hij 

heeft willen voortzetten in de architectonische betekenis van zijn Hochhaus an 

der Weberwiese. 

'Wir bauen nicht nur Hauser. Was wir bauen, sind Gefi.ihle' 12 
- Hermann 

Henselmann. 

11 'Karl Friedrich Schinkel - Eine Studie', Hermann Henselmann, in: 'Franziska Linkerhand ( 1974); Een architectuurhistorische 

beschouwing over een roman van Brigitte Reimann' , EdTaverne, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, 

2003, p. 12 
"'Berlin Karl-Marx-Allee; Hintergriinde lhrer Enstehung, Probleme, Visionen',Architektenkammer Hessen I Manuel Cuadra, Rolf 

Toyka, Junius Verlag, Hamburg, 1997, voorblad 

22 



Afbeelding 22 - Hochhaus an derWeberwiese als propagandamiddel 

Afbee lding 23 - Huidige situatie Hochhaus an derWeberwiese 



Het Hochaus an der Weberwiese is aanvankelijk een cultuurpolitiek succes. Al 

voor het gereed zijn van het Hochhaus is het gebouw een fenomeen. Het is het 

beeld voor het wederopbouwprogramma van de DDR. Posters, ansichtkaarten 

en andere grafische afbeeldingen van het Hochhaus an der Weberwiese 

worden ingezet om het wederopbouwprogramma van de SED te promoten. 

De woontoren is de icoon voor de wederopbouw en de verwerkelijking van 

de nieuwe arbeidersstaat: Hochhaus an der Weberwiese, de eerste woontoren 

van Berlijn, als een paleis rijk gedecoreerd, maar bedoeld voor de arbeiders 

van de nieuwe Duitse natie. Het partijbestuur verklaart het Hochhaus an der 

Weberwiese zelfs officieel als 'erste programmatische Leitbau de DDR', ofwel 

leidraad voor de architectuur van de DDR. 

Het te kort aan arbeiders en (financiele) middelen is enorm . Om de 

wederopbouw te kunnen verwezenlijken is vrijwillige inzet van de bevolking 

noodzakelijk. De staat heeft dan ook belang bij een optimistische houding ten 

aanzien van de wederopbouw. Dit is de voornaamste reden om het on twerp 

van het Hochhaus in te zetten als propagandamiddel. Omdat het optimisme 

van de bevo\king gebaat is bij voorspoed en omdat de wereldspelen voor 

de jeugd snel naderen, wordt de woontoren uiteindelijk onder een enorme 

tijdsdruk ontworpen en gebouwd. 

>>Was ist denn an der Weberwiese los, 

Da steht ein Haus so riesengrol3. 

Das stand vor ein paar Wochen noch nicht hier, 

Berlin baut auf, Berlin sind wir. [ ... ) < < 13 

11 'Aufbau in Eile - Hermann Henselmanns erster Bau in der Hauptstadt , das Hochhaus an der Weberwiese' , Eva Maria Froschauer, 

Gernot Weckherlin (document per e-mail ontvangen) 
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Afbeelding 24 - De bebouwing langs de Karl-Marx-Allee snijdt de MarchlewskistraBe en daarmee ook het park en de woontoren af van de Karl-Marx-Allee 



Stalinallee ( 1951-195 8) 

Bij het streven van de DOR om steden te maken die worden gevormd door 

een reeks van prachtige pteinen en straten en een dominant centrum, hoort 

ook een 'magistrate' naar het voorbeetd in Moskou (dit is de Gorkistraat 

die tegenwoordige Twerskaja heet. In 1938 is deze door Alexander Wlassow 

ontworpen). Een dergelijk magistrate, een hoofdstraat vormgegeven ats 

een paradestraat, symboliseert de massale opmars van de arbeiders naar de 

macht. Een magistrate demonstreert daarmee de superioriteit van de nieuwe 

maatschappij. 

'Wie vandaag de <lag de vroegere Stalinallee oprijdt, wordt nog steeds 

overrompeld. Bij de toegang staan twee bescheiden wolkenkrabbers op wacht 

voor een rond plein. Het is of je door een poort rijdt . Dan volgen imposante 

classicistische gebouwen, de een na de ander. Ze stralen een zonnig optimisme 

uit. De betegelde gevels zijn versierd met stanke zuiltjes, timpanen en reliefs 

van stoere arbeiders en moeders met kinderen. 2,3 kilometer tang en 90 

meter breed is de straat. Dit is geen westerse hoofdstad in de 21' eeuw, <lit zijn 

coulissen van een tijdlo:r,e heilstaat. Elk moment kan aan de horizon een parade 

met wuivende pioniers verschijnen.' 14 

Door de deling van Berlijn is het accent van waaruit het stadscentrum 

ontstoten wordt verlegd . Het centraat gelegen oude stadscentrum, Mitte, is 

nog enkel op het oosten gericht. De voormalige Frankfurther Allee wordt 

daardoor de belangrijkste route die het centrum met het Oosten verbindt. 

Juist de symbolische betekenis, namelijk het volledige orientcren van het 

oorspronkelijke centrum op het Oosten, is een rede voor de DOR regering 

om de prominente rol die de oude handelsroute in de ruimtelijke figuratie van 

Oost-Berlijn krijgt, te benadrukken . De regering van de DOR bestuit dan ook 

om het symbolische gebaar te ondersteunen door van de oorspronkelijke straat 

een magistrate te maken. 

1
·• 'Boze gees ten van Berlijn', Philippe Remarque, Mets & Schilt, Den Haag, 2005, p. 275 



Afbeelding 25 -Twerskaja, Moskou, Alexander Wlassow, 1938 Afbeelding 26 - Gevel blok D, Karl -Marx-Allee Oost 

Afbeelding 27 - Karl-Marx-Allee Oost, zicht op blok D-Zuid(voorgrond), E-Zuid, 
F-Zuid(Ofwel FrankfurterTor, achtergrond) en Galerijwoningen van Ludmilla Herzenstein 



In de zomer van I 95 I, wordt een prijsvraag uitgeschreven voor het on twerp 

van deze magistrale, de Stalinallee (de hernoemde Frankfurther Allee en de 

huidige Karl-Marx-Allee). De prijsvraag heeft 43 inzendingen opgeleverd . 

Edmund Collein, belast met de bekendmaking van de winnaars, betreurt 

de kwaliteit van een groot aantal inzendingen, omdat het overgrote dee! 

van het ingezonden werk nog steeds sterke formalistische tendensen toont. 

Desondanks noemt men naast het winnende ontwerp van Egon Hartmann nog 

4 andere prijswinnaars. 

Tien dagen na de bekendmaking wordt door hoger hand besloten tot een 

samenwerkingsverband tussen Egon Hartmann en de andere winnaars 

(respectievelijk Richard Paulick, Hans Hopp, Karl Souradny en Kurt Leucht). 

Men verwacht van de ontwerpers samen in korte tijd een nieuw plan waarin 

de verschillende kwaliteiten van de winnende plannen in een ontwerp 

verenigd worden. In 3 dagen moet een nieuw plan worden gemaakt. 

'Dal3 so etwas nicht gut ausgehen konnte, war mir vor vornherein bewul3t.' 

Egon Hartmann 11 

Eind november 1951 vindt een zitting van het centraal comite van 

de SED plaats, waarin het nieuwe plan dat is voortgekomen uit het 

samenwerkingsverband en de bouw van de Stalinallee wordt besproken. Uit 

een verslag van Egon Hartmann blijkt dat tijdens dit gesprek het streven 

sneuvelt om het groen van de Weberwiese te betrekken bij het ontwerp van de 

Stalinallee. 

' >>warum steht das kulturhaus so<<, fragte Ulbricht energisch. Ich 

blickte in die Runde zu meinen Kienbaumkollegen. Keiner wagte es, ihm 

zu antworten. !ch fal3te Mut und sagte: >>Wir wollten das Grun des 

Friedrichshains zur Weberwiese hiniiberleiten! < < 

"'Berlin Karl-Marx-Allee; Hintergriinde lhrer Enstehung, Probleme, Visionen', Architektenkammer Hessen I Manuel Cuadra, Rolf 

Toyka, Junius Verlag, Hamburg, 1997, p.30 
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Afbeelding 28 -Winnend ontwerp Egon Hartmann 



Da hatte ich bei ihm einen Nerv getroffen. Ulbricht kramte aus seiner 

Westentasche einen kurzen Tintenbleistift hervor, steckte die Hulse um und 

sagte in seinem sachsischen Ton fall zu mir: >>!ch diskutiere nicht iiber die 

Beeeme [Baume! ], ich diskutiere iiber die Hauser.<< Dabei fuhrer kraftig 

mit dem Tintenstift in Horizontalrichtung iiber das Gebaude hin und her, so 

daf3 die Griinliicke restlos geschlossen war, und sagte: >>Das Haus muf3 SO 

stehen! < < ' 16 

Het ontwerp van het groen interesseert Ulbricht niet. In het plan geeft hij 

prioritcit aan de gesloten wandbebouwing aan de Stalinallee. Alleen het profiel 

van de Stalinallee, mede bepaald door de aangrenzende fayades, is van belang 

voor het partijbestuur van de SEO. 

Herman Henselmann, die niet heeft deelgenomen aan de prijsvraag, is ook 

bij de bespreking aanwezig. Zijn cultuurpolitieke succes met het inmiddels 

opgeleverde Hochhaus an der Weberwiese maakt dat hij van hogerhand 

betrokken is geraakt bij de planvorming van de Stalinallee. Zonder dat 

het ontwerpcollectief van Egon Hartmann daar notie van heeft gehad, 

ontwerpt Henselmann een alternatief voor Strausberger Platz. Zoals van 

hem verwacht wordt, grijpt hij terug op het klassieke vocabulaire om uiting 

te geven aan de arbeiderspaleizen die de Stalinallee aan weerszijde moet 

begrenzen. Met overtuigende impressies, waar zelfs een standbeeld voor 

zegevierende arbeiders niet aan ontbreekt, imponeert Hermann Henselmann 

het partijbestuur van de SEO. Daardoor wordt het niet Egon Hartmann, 

maar Hermann Henselmann die grote invloed zal krijgen op het becld van de 

Stalinallee. Onder zijn leiding worden de schakelstukken van de magistrate , de 

bebouwing aan Strausberger Platz en Frankfurter Tor, ontworpen. Daarmee 

definieert Henselmann uiteindelijk de markante stedebouwkundige figuur 

waar de Stalinallee door is opgespannen. De overige segmenten, die van 

mindere betekenis zijn, worden nog wel door de verschillende prijswinnaars 

uitgewerkt. 

•«Berlin Karl-Marx-Allee; Hintergrunde lhrer Enstehung, Probleme, Visionen', Architektenkammer Hessen I Manuel Cuadra, Rolf 

Toyka, Junius Verlag, Hamburg, 1997, p. 32 
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Afbeelding 29 -Winnend ontwerp Egon Hartmann 
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De bestaande galerijwoningen van Ludmilla Herienstein worden door de nieuwe bebouwing op de achtergond geplaatst. 

Afbeelding 30-Alternatief ontwerp Strausberger Platz van Hermann Henselmann (1951) 



De beslissing van Walter Ulbricht om de bebouwing ter plaatse van de 

Weberwiese door te zetten, heeft grote gevolgen voor de inbedding van de 

Weberwiese nu. De bebouwing langs de Karl-Marx-Allee snijdt de voormalige 

route van de Akzisemauer af van de Karl-Marx-Allee. Niet alleen het park, 

ook het Hochhaus an der Weberwiese ligt daardoor verborgen achter de Karl

Marx-Allee. Wat eens een prominente plek in de stad had moeten worden is 

daardoor bijna een vergeten plek geworden. In de huidige stedelijke context is 

deze ongelukkige samenkomst nog goed zichtbaar (zie afbeelding 24 en 32). 

Plattenbau; einde van het Sociaal Realisme 

Na de dood van Stalin in maart 1953 komt Chroesj tsov aan de macht in de 

USSR. Deze politieke verandering hecft grote gevolgen voor de architectuur 

en de stedenbouw in de verschillende Sovjetrepublieken. Op een congres in 

1954 heeft Chroesjtsov openlijk kritiek op de stalinistische overheidsbouw. 

Hij verwijt de bouwers veel geld te hebben verspild aan architectonische 

gigantomanie ten koste van technische innovaties op het gebied van 

materialen, constructie en management. Om wezenlijke verandering te 

kunnen brengen in de nog steeds schrijnende woonomstandigheden van een 

groot gedeelte van de bevolking pleit hij voor een sterk ge"industrialiseerd 

bouwproces. Hij predikt een radicale versmalling van de architectuur tot 

de productie van basistypen, standaardplattegronden en genormaliseerde 

bouwelementen. 

Aanvankelijk probeert Ulbricht het sovjetdictaat om snellcr, cfficienter en 

goedkoper te bouwen, te combineren met het ideaal van een representatief 

en flguratief klassiek vocabulaire. Aan die houding komt snel een einde als 

Gerhard Kosel zich binnen het ministeric en de Bouwacadcmie gaat bemoeien 

met de bouwpraktijk . Hij ontwerpt voor de DOR een programma waarin 

het bouwbedrijf zich naar sovjctmodel industrialiseert . Enerzijds betekent dit 

een fabrieksmatige productie van bouwelementen en anderzijds betckent dit 

een gerationaliseerd ontwcrpproccs, waarin de architect zijn vrijheid moet 

zoeken binnen de smalle marges van het gestandaardiseerde bouwproces. 

De architectuur die we herkennen als 'Plattenbau ' is het resultaat van dit 

gerationaliseerde bouwproccs. 
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De samenkomst van het westelijke gedeelte van de Karl-Marx-Allee, dat 

volgens het gei"ndustrialiseerde bouwproces tot stand is gekomen, en het 

oostelijk gedeelte van de Karl-Marx-Allee toont de abrupte koerswijziging 

in de DDR. Het streven van een stad conform de 'Sechsehn Grundsatze des 

Stadtebaues' is dus halverwege de Karl-Marx-Allee opgegeven. Het oostelijk 

deel van de huidige Karl -Marx-Allee, de architectuur van het Hochhaus an 

der Weberwiesc, het wooncomplex Nante Eck en het kinderdagverblijf aan de 

Hildegard-Jadamowitz-Strat3e, zijn uiteindelijk fragmenten gebleven van een 

stad volgens het ideaalbeeld van het sociaal realisme. 
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Afbeelding 34 - Wooncomplex Nante-Eck, Rudolf Weise, Klaus Sbrzesny, Erdmann (1953-1955) 

Afbeelding 35 - Sociaal Realisme in huidige situatie 



II.Ill FRIEDRICHSHAIN I Samenkomst van verschillende stedelijke modellen 

Uit de voorgaande paragraaf is gebleken dat het uitgelichte stedelijke gebied 

dat in afbeelding 0 I wordt getoond, vorm kreeg in een periode met een 

turbulente geschiedenis. Binnenstedelijke verwoesting, vernieuwende 

stedebouw en radicale politieke veranderingen hebben ervoor gezorgd dat 

de stad ter plaatste zich niet Iogischerwijze heeft ontwikkeld. Het uitgelichte 

stedelijke gebied is nu een samenkomst van verschillende utopieen die zijn 

nagestreefd. Door de tijd heen dienden verschillende stedelijke modellen als 

uitgangspunt voor het ontwerp van de totale stad. Doordat in alle situaties de 

stad in haar totaliteit opnieuw is overdacht, lijken de verschillende stedelijke 

modellen onverenigbaar. 

Toelichting plan James Hobrecht (zie afbeelding 36): 

De stad van James Hobrecht is in het geheel doordacht. De oorspronkelijke 

stad is ingebed in een hierarchisch verkeersnetwerk. Het primaire 

verkeersnetwerk verbindt de bijzondere plekken in de stad. Dit zijn de 

verschillende wijken, de bijzondere publieke bouwwerken en publiek ruimten . 

Het secundaire verkeersnetwerk verbindt de verschillende bebouwingsvelden 

met het pr imaire verkeersnetwerk. Het totale verkeersnetwerk is bepaald 

door wandbebouwing, wat betekent dat de bebouwingsvelden zijn ingevuld 

met gesloten bouwblokken. Op het niveau van het bouwblok wordt de stad 

niet verder ontworpen. Daardoor is het mogelijk geweest om de bouwkavels 

maximaal te bebouwen. Omdat het volbouwen van een bouwblok op dezelfde 

principes rust bestaat er binnen een bouwblok weinig variatie. Er is enkel nog 

verschil tussen een hof die een directe verbinding met het stratennetwerk 

heeft of een hof die via een of meerdere hoven is verbonden met het 

stratennetwerk. 

Toelichting visie Hans Scharoun (zie afbeelding 37): 

Het plan van Hans Scharoun beschouwt Berlijn als totaalbeeld, evenals het 

plan van Hobrecht. Zijn ideale stad is die van een groene metropool waarin 

bewoners met voldoende licht, lucht en ruimte zijn gehuisvest. Daarvoor 

moet de eenheid van een bebouwingsveld worden vergroot, zodat er meer 

ruimte ontstaat om bebouwing te plaatsen. De bebouwing is vervolgens niet 

als een aaneengesloten structuur, maar als hogere losse objecten 
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Afbeeld ing 36 - Schematische weergave van de gelaagdheid van het plan van James Hobrecht 



in het bebouwingsveld geplaatst, met een gunstige orientatie op de zon. In 

navolging van Hobrecht stelt Scharoun een hierarchisch verkeersnetwerk 

voor om de verschillende woongebieden te verbinden met de voornaamste 

plekken in en buiten de stad. Dit netwerk breidt Scharoun uit met 

doodlopende straten, zodat de woongebieden verkeersluwer worden. 

Doordat de bebouwingsve\den van Hans Scharoun zijn vergroot ten koste 

van het secundaire verkeersnetwerk, is het niet all.een mogelijk, maar ook 

noodzakelijk om de doodlopende straat te introduceren. Op het niveau van 

het bebouwingsveld kent de stad van Hans Scharoun een verder uitgewerkt 

ontwerp van de stad dan in het plan van Hobrecht. Jn een bebouwingsveld is 

nog onderscheid gemaakt in een centraal gelegen karakteristieke invulling van 

kleinschalige publieke functies en daaromheen meer uniforme wooneenheden. 

In vergelijking met de stad van Hobrecht heeft de stad van Hans Scharoun op 

het niveau van het bebouwingsveld dan ook meer gelaagdheid. 

Toelichting visie Sociaal Realisme (zie afbeelding 38): 

De stad volgens het sociaal realisme heeft een soortgelijke voorstelling van 

de stad als James Hobrecht. Ook het partijbestuur van de DOR beschouwt 

de stad als een totaliteit die in hoofdzaak is bepaald door verkeersstraten met 

wandbebouwing en unieke stedelijke elementen. De hierarchische organisatie 

van het verkeersnetwerk is eveneens gehandhaafd, maar een nadrukkelijk 

nieuw onderdeel in deze stad wordt de paradestraat . De hoofdstraat is 

daardoor niet alleen een be langrijke verbindingsader maar ook een van de 

unieke stedelijke elementen in de stad. Evenals Scharoun hebben de bedenkers 

van het sociaal realisme kritiek wat betreft de woonomstandigheden in de 

dichtbebouwde stad van James Hobrecht. In het sociaal realisme stelt men 

daarom enkel bebouwing langs straten voor. Omdat bebouwing in de eerste 

plaats is ontworpen vanuit de stedelijke ervaring vanaf de straat, ontbreekt een 
visie voor het ontwerp van het binnengebied. Als gevolg daarvan ontbreekt 

juist weer die gelaagdheid in de stad op het niveau van het bebouwingsveld . 
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Ill BERLIJN I Pluriformiteit in de stad 

Mooi is Berlijn niet. Wie naar Berlijn gaat ziet een gehavende stad; een stad 

die de vele ingrijpende gebeurtenissen amper heeft kunnen verwerken. Maar 

juist omdat Berlijn misschien wel meer geschiedenis heeft dan goed is voor een 

stad, fascineert Berlijn. 

De geschiedenis van Berlijn als metropool is nog maar kort. Pas in 170917 

is Berlijn een stad. Een eeuw later tijdens de industrialisatie, ontwikkelt 

Berlijn zich in recordtempo tot een van de belangrijkste metropolen (in 

1943 bereikt het inwoneraantal zijn hoogtepunt met 4.430.000 inwoners. 

Dit betekent dat de bevolking van Berlijn in de 1,5 eeuw van industrialisatie 

verzessentwintigvoudigd is. 18
) Vanaf 1871 is Berlijn achtereenvolgens de 

hoofdstad van een keizerrijk 19
, de Weimarrepubliek en van nazi-Duitsland . 

Berlijn absorbeert de geschiedenis van de 20' eeuw. Zowel de economische 

voorspoed in de jaren '20 als de recessie in de jaren ' 30 beleeft de stad 

intens. Het beeindigen van de nazi jaren die volgen treffen de stad zwaar. De 

omvang van de schade, opgelopen in de oorlog, is voor Berlijn enorm (zie ook 

hoofdstuk II.II). Maar tijd om het trauma van de oorlog te verwerken k.rijgt 

de stad niet. Al in oktober 1949 wordt de DOR uitgeroepen, waardoor het 

in bezettingszones verdeelde Berlijn definitief onder verschillende politieke 

besturen valt. Met de bouw van de muur in 1961 wordt de stad ook fysiek 

in tweeen gedeeld. Een gezamenlijke wederopbouw is uitgesloten, omdat 

de verschillende politieke ideologieen voornamelijk hun eigen staat willen 

verwezenlijken. Gedurende de periode na de val van de muur in 1989 

blijkt meer en meer dat de geschiedenis van Berlijn zich alleen maar heeft 

opgehoopt. De wonden uit de oorlog zijn nog lang niet allemaal geheeld, 

bovendien wordt duidelijk dat verschillende politieke regiemes de stad niet 

alleen fysiek maar ook mentaal in tweeen heeft gespleten. 

17 In 1709 worden de twee gemeentes 'Berlin ' en Col In samengevoegd tot i:i:n stad, Berlijn. 

" De enorme groei van het aantal inwoners to 1943 is deels te wijten aan het feit dat op I oktober 1920 de wet over de ' Bildung 

einer neuen Stadtgemeinde Berlin' inwerking treed. Door deze wet wordt Berlijn verenigt met 7 steden (Charlottenburg, Kopenick, 

Lichtenberg, Neukolln, Schoneberg, Spandau en Willemsdorf), 59 'Landgemeinden' en 27 'Gutsbe,;rken'. Het grondgebied van 

het oorspronkelijke Berlijn verdertienvoudigde daarmee. Het inwoneraantal van Berlijn is vanaf dat moment dat van Groll-Berlin . 

Desalniettemin groeide de stad tussen 1800 en 1920 van ongeveer 172.00 naar ruim I. 900.000 inwoners, wat evengoed heel veel is. 

" Op 18 januari 187 1 wordt door Otto von Bismarck het Duitse Rijk uitgeroepen. 
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Het maatschappelijke !even in de DDR kan niet za eenvaudig warden herenigd 

met dat van de BRD. Tach is de taak van Berlijn dat de stad weer het aanzicht 

krijgt van een haofdstad van een groat Europees land. De metropaol van 

weleer moet dan ook opnieuw aan zijn status als stad bauwen. 

De geschiedenis van Berlijn is anlasmakelijk verbonden met de (stede) 

bouwkundige ontwikkelingen in de stad. Het proces waarbij in karte 

tijd de stad achtereenvolgens wardt opgebouwd, wordt verwoest, vanuit 

twee verschillende politieke systemen wardt herbouwd en weer herenigd 

wordt, heeft ervaor gezorgd dat de aarspronkelijke bedaelingen van alle 

groatschalige stedelijke plannen vaor Berlijn steeds snel zijn verdwenen . De 

geschiedschrijver Karl Scheffier zei aait dat Berlijn gedoemd is om altijd maar 

te warden en naait te zijn. De instabiliteit van Berlijn is inherent aan het feit 

dat de stad geen dicpgewortelde traditie kent die radicale kaerswijzigingen 

in de weg staat. Enerzijds is dat de zwakte van de stad, anderzijds is dat nu 

ook de kracht van de stad amdat de stad een grate vitaliteit en openheid heeft 

voor het taekamstige. Berlijn is misschien niet moai, omdat aan de vorm van 

Berlijn simpelweg geen tataalplan ten grondslag ligt, maar de stad is intens, 

steeds apnieuw verassend door het continue treffen van tegenstrijdigheden. 

Juist amdat het ontbreekt aan een gevestigde orde, warden mensen vanuit alle 

windstreken aangetrok.ken en uitgedaagd om iets in Berlijn te ondernemen. 
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INTERMEZZO: Kritische Reconstructie 

Na de hereniging van Berlijn in 1989 moet Berlijn als hoofdstad van Duitsland 

in sociaal, economisch en stedebouwkundig opzicht weer als eenheid 

functioneren. De lege muurzone zal een invulling moeten krijgen en de nog 

altijd zichtbare oorlogsschade en het verval van de stad dienen aangepakt 

te warden. Na alle radicale plannen van de afgelopen eeuw, meent men 

ditmaal voor een meer behouden koers te kiezen. Men wil de stad weer 

zoveel mogelijk reconstrueren na het 19"eeuwse stratenpatroon, waarbij 

beperkingen zijn geformuleerd ten aanzien van de bouwhoogte, rooilijnen en 

materialisering. Onder leiding van de in 2006 afgetreden stadsbouwmeester 

Hans Stimmann warden deze normen geformuleerd als de kritische 

reconstructie van Berlijn. 

Maar zoals gezegd is de kracht van Berlijn haar pluriformiteit, juist het 

gebrek aan ruimtelijke eenheid. Bovendien is het onderwerpen van de vorm 

van Berlijn aan totaalplanning evengoed weer een utopisch streven dat de 

situatie zoals die is ontkent. Kritische reconstructie gaat, cvenals alle eerdere 

totaalplannen, voorbij aan de kwaliteit die al aanwezig is, namelijk het 

veelzijdige karakter van de stad. Het imperfect-zijn van de stad daagt bewoners 

uit om wat van de stad te maken. Deze energie maakt Berlijn aantrekkelijk en 

interessant voor vden. De uitdaging voor hct ontwerp van Berlijn is clan ook 

om nieuwe stedelijke interventies af te stemmen op het veelzijdige karakter 

van Berlijn. 
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IV.I ONTWERPEN AAN DE GEFRAGMENTEERDE STAD I Stedebouwkundige benadering 

Oat Berlijn het voorbeeld is van een stad met een grote pluriformiteit blijkt 

uit de stedelijke ontwikkeling die in hoofdstuk II is geschetst. De stedelijke 

vorm die we daar zien is die van fragmenten van vele, vroegtijdig gesneuvclcle, 

utopische plannen. Vandaag de dag valt een decl van het gebied onder 

monumentenzorg omdat de gebouwen en de omliggende ruimten unieke 

getuigen zijn van de Berlijnse geschiedenis. Het gaat daarbij niet zozeer om 

de esthetische kwaliteit als wel om de historische waarde van de toegewezen 

objecten en stedelijke ruimten. Juist het naast elkaar bestaan van die stedelijke 

figuren is karakteristiek voor Berlijn; het verbeeldt de stad die van alles zou 

worden, maar nooit geweest is. 

Erkenning voor het belang van de verschillende stedelijke modellen voor 

de ontwikkeling van de stad en de theorie maakt het onmogelijk om de 

ruimtelijke figuratie van de plek nog als artistieke eenheid te zien. Een 

voorstelling van de stedelijke conditie ter plaatste kan dan ook niet worden 

verbeeld aan de hand van een structuur of eenduidige stedelijke vorm. Toch 

is het mogelijk om een specifieke geometric te tekenen die een voorstelling 

geeft van de stedelijke conditie van de plek. 

Wanneer de verschillende fragmenten, mooi oflelijk, als zodanig worden 

erkend en ingetekend, ontstaat een stedelijk veld dat is verdeeld in 

verschillende vlakken die in meer of mindere mate aansluiting bij elkaar 

vinden. De geometric van het gebied is op <lat moment een geometrie van 

vlakken en momenten waar verschillende vlakken elkaar treffen, ofwel 

grenssituaties. Zonder <lat deze voorstelling van de stedelijke conditie de 

stedelijke vormen onderwerpt aan een totale geometrie van de ruimte wordt 

de stedelijke conditie op deze manier toch voor een specifieke plek concreet 

gemaakt. 

Een gegeven is dat een stedelijk fragment als entiteit moet kunnen 

voortbestaan. Maar omdat het toevallig naast elkaar bestaan van de 

verschillende fragmenten niet vanzelfsprekend een bruikbare samenhang 

oplevert, zal er ook de mogelijkheid voor interventie moeten zijn. Pas nadat 

er een concrete voorstelling bestaat van de stedelijke conditie van een plek, 

kunnen ook de mogelijkheden voor nieuwe interventies worden bepaald . 
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Afbeelding 39 -monumentaal gebied (grijs) en monumentale gebouwen (zwart) 

Afbee lding 40 -de verschillende entiteiten in het stede lijk weefsel op basis van een historische verkenning 
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i952-1957 Karl-Marx-Allee, Wohnkomplex Nante-Ecki ontwerpen volgens de 'Sechsehn Grundsatze des Stadtebaues' van de DOR 
c::J1957· Plattenbau, ontwerpen volgens de idealen van een ge·industrialiseerd bouwproces. 



Er zijn twee denkbare mogelijkheden om te intervenieren met behoud van 

de eigenheid van de verschillende stedelijke fragmenten. Enerzijds door te 

reduceren tot die vlak.ken die ertoe doen of bruikbaar zijn en anderzijds door 

de grenzen als intermediair te benutten; de grenssituatie wordt niet als een 

restruimte maar als een moment van specifiek nut en gebruik beschouwd. 

Wat betreft de locatie in Friedrichshain biedt de toegekende monumentale 

waarde van het gebied de mogelijkheid om de vlak.ken uit afbeelding 40 te 

reduceren tot die gebieden die ertoe doen . Juist door de grenssituatie van die 

vlakken beter te benutten, kan een nieuwe stedelijke impuls warden gegeven 

aan het gebied. 



\ 
J 

Afbeedling 41- De stedelijke conditie voorgesteld als een structuur van grenzen en vlakken . 

Afbeelding 42 -Bebouwing van de voornaamste vlakken 



IV.II ONTWERPEN AAN DE GEFRAGMENTEERDE STAD I Theoretische achtergrond 

De stad is niet een analogie van de architectonische vorm, maar de locatie 

van iets groters. 'De metropool wordt gekenmerkt door een overlapping 

van vele te onderscheiden, elkaar wederzijds uitsluitende en uiteenlopende 

principes.' 20 Uit de voorgaande twee hoofdstukken blijkt dat dit ook geldt voor 

Berlijn. De stad ontwikkelde zich parallel aan het verloop van het discours 

binnen de architectuur en stedebouwtheorie, dat gevoed door de tijdsgeest, 

verschillende stedelijke modellen heeft opgeleverd. En juist omdat er in 

Berlijn veel ruimte en aanleiding was om steeds weer te bouwen binnen het 

bestaande stedelijke weefsel, heeft het kunnen gebeuren dat veel verschillende 

stedelijke modellen ook een uitwerking ergens in Berlijn kregen. 

Het gegeven van de stad als locatie waar uiteenlopende entiteiten 

samenkomen, heeft tot meerdere studies geleid die de mogelijkheid van 

samenhang tussen de verschillende entiteiten onderzoekt . Men zocht daarbij 

naar een concept waarbij de eenheid van de stad kan worden begrepen als 

iets dat gebaseerd is op veelsoortigheid. Daarmee hoopt men de willekeurig 

ontstane stad te behoeden voor het idee enkel chaos te zijn. 

Een belangrijk stedebouwkundig concept van Oswald Matthias Ungers uit 

1977 (Die Stadt in der Stadt) probeert die pluraliteit van de stad, in cl.it 

geval van de metropool Berlijn, in te bedden in een stedelijk concept voor 

de toekomstige ontwikkeling van Berlijn . Ungers beschouwt Berlijn als een 

groene archipelstad ('Das griine Stadtarchipe l'). Hij oppert om de stad te 

reduceren tot alleen die stedelijke gebieden die kwaliteit hebben en het 

verdienen om voort te bestaan. De verzameling van verschillende stedelijke 

eilanden die overblijft, wordt ingebed in een groter metropolitaan veld, de 

archipel , verbeeld als een groene lagune. 

Ungers stelt voorop dat het onmogelijk is om terug te keren naar een concept 

dat een homogene stadstructuur veronderstelt . Tegelijkertijd pleit hij er wel 

voor om de stedelijke vorm te onderwerpen aan een grotere eenheid. Hij 

beschouwt de verschillende entiteiten als steden, die weer onderdeel uitmaken 

'
0 ' De archipelstad: het samenvoegen van collectieven', laTa schrijver, Oase #71, ' Urban Formation & Collective Spaces' , winter 2006, 

Nai Publishers, p. 29 
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van een grotere stad . Ungers streeft daarmee evengoed naar een totaalidee dat 

voor de stad moet bestaan. 

Het idee dat uit de ongeordende verzameling van overblijfselen van 

menselijke inspanning selecties kunnen worden gemaakt die samengebracht 

een bruikbare samenhang kunnen opleveren, sluit aan bij het eveneens in de 

jaren '70 gepubliceerde idee van de collagestad (Collage city, Colin Rowe 

en Fred Koetter, 1978). In plaats van een totaalvoorstelling van de stad als 

uitgangspunt voor de ontwikkeling van de stad te nemen, zetten Rowe en 

Koetter de collagetechniek in als middel om de stad te ontwikkelen. Ze 

verleggen daarmee de aanleiding voor stedelijke ontwikkeling. Volgens Koetter 

en Rowe is dat nodig om te kunnen ontsnappen aan de onmogelijkheden van 

totaalplanning en totaalontwerp, waarbij de stad ten onrechte als eenheid 

wordt verondersteld. In plaats van het structureren van de stad, metals doe! 

na te streven gebeurtenissen volgens een ideaalbeeld te creeren, willen zij de 

stad structureren door middel van gebeurtenissen. 

Met de collagetechniek worden aangetroffen gebeurtenissen in de stad 

alleen als beeld behandeld. De geselecteerde entiteiten zijn uitgangspunt 

voor een nieuwe samenstelling in de stad. Omdat de collagetechniek 

gebeurtenissen vrijmaakt van de oorspronkelijke context, is het een strategie 

om gebeurtenissen in de stad te behandelen, zonder in de oorspronkelijke 

utopie te hoeven geloven . Je kunt je afvragen of anders mogelijk is, want met 

het verstrijken van de tijd is het onvermijdelijk dat de oorspronkclijke context 

van gebeurtenissen verdwijnt. 

Zowel uit mijn eigen aanpak om een samenhang tussen de verschillende 

gebeurtenissen voor te stellen als ook uit de publicatie van Ungers en 

Rowe&Koetter, blijkt dat het voorstellen van een sterke stedelijkc conditie die 

elke individuele conditie daarbinnen maximale vrijheid laat, vooraf moet gaan 

aan een interventie. Ungcrs stelt die sterke stedelijke conditie evengoed weer 

voor als een totaalbeeld, waarmee de verschillende entiteiten toch weer zijn 

onderworpen aan een grotere eenheid. Rowe en Koetter behandelen de stad 

niet als een geheel. De sterke stedelijke conditie die zij voorstellen is niet zoals 

Ungers een totaalbeeld, maar een totaalbegrip van de stad. Op basis van dat 
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Afbeelding 44 - Der Stadt in der Stadt, 0.M. Ungers (1977), bouwstructuur van geselecteerde fragmenten West-Berlijn 



begrip van de stad bepalen zij een strategie die zal leiden tot een uitwerking 

van de stad. 

Waar de theorie van Lingers tot een bepaalde geometrie van een stukje 

stad leidt, is dat aan de hand van de theorie van 'collagecity' nog niet zo 

eenvoudig te bepalen . Juist het kunnen onderwerpen van een stukje stad aan 

een bepaalde geometrie, maakt het mogelijk om daadwerkelijk een plaats 

voor een interventie te kunnen lokaliseren. In mijn eigen aanpak heb ik er 

dan ook naar gestreefd om een geometrie van de locatie in Friedrichshain 

te tekenen, maar zonder dat daarvoor een totaalbeeld van de stad hoeft te 

bestaan. De totstandkoming van de geometrie die is getekend in afbeelding 

41 laat zich daardoor beter vergelijken met de theorie van collage city, juist 

omdat de geometrie niet is gerelateerd aan een totaalbeeld van de stad. De 

manier waarop de interventie bepaald is, zou voor andere gebieden op een 

zelfde manier tot stand kunnen komen, maar de uitwerking zal dan weer totaal 

verschillend zijn. En juist omdat de geometrie van de locatie, plek eigen is, is 

de invulling ook uniek voor die locatie. 
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Afbeelding 45 - Der Stadt in der Stadt, O.M.Ungers (1977), Steden in de stad (Stadte in der Stadt) 



IV.Ill ONTWERPEN AAN DE GEFRAGMENTEERDE STAD I Roi van architectuur 

Het daadwerkelijk mogelijk kunnen maken van een grens als intermediair, 

pleit voor een toe te voegen architectuur die sterk contextgebonden is. 

Daartegenover staat dat de aandacht voor de individuele conditie in de 

veelzijdige stad, de architectuur een sterkere positie binnen het stedelijke 

weefsel biedt: de architectuur kan het grotere stedelijke veld versterken 

door eenvoudigweg specifiek en afgebakend te zijn. Dit tweede gegeven pkit 

voor een autonome architectuur. De architectuur van een interventie in de 

gefragmenteerde stad is clan ook belast met een dubbelrol. 

Wat betreft het ontwerp is de plaats en de manier van intervenieren enerzijds 

bepaald door de ruimtelijke figuratie van de context . In de grenssituatie van 

een 5-tal monumentale fragmenten (respectievelijk het ensemble Hochhaus 

an der Weberwiese, de serie woonblokken van Wohnzelle Friedrichshain, het 

wooncomplex Nante-Eck en de Ludwig Hoffmann Grundschule) warden 

door een drietal complexen, bestaande uit meerdere gebouwen, de genoemde 

stedelijke figuren verweven met aangrenzende structuren. Zo ontstaat een 

serie nieuwe stedelijke figuren die samengesteld uit verschillende fragmenten 

een bruikbare ruimte oplevert. De 5 getoonde stedelijke figuren laten zien dat 

door een inter ventie ogenschijnlijke restruimte, onbedoeld tot stand gekomen 

door het toevalligerwijze treffen van stedelijke figuren, ruimte zou kunnen 

warden met een specifiek nut en gebruik. Juist door de grenssituatie te 

beschouwen als een bruikbaar stedelijk figuur, krijgt de stad specifieke ruimte 

voor het veelzijdige. 

Wat betreft de 3 interventies is bepaald dat ze met uitzondering van het 

maaiveld, identiek aan elkaar zijn. Daarnaast is voor de architectuur besloten 

een sterk autonoom figuur (de kubus) als uitgangspunt te nemen. Beide 

opgelegde beperk.ingen zorgen ervoor dat het mogelijk is om voor de hele 

interventie een architectuur te maken die als sterk afgebakende eenheid in de 

stad te herkennen is, waardoor de interventie als een nieuwe laag in de stad 

kan warden beschouwd. Daarmee is de interventie dus oak een autonome 

ingreep. 
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Toelichting Afbeelding 48 : 

De sequentie van de woonblokken van Wohnzelle Friedrichshain wordt 

doorgezet tot aan het park Weberwiese. Hiervoor is een knip gemaakt in een 

straat met vooroorlogse bebouwing en is een leegstaand k.inderdagverblijf 

gesloopt. Het fiets- en voetgangersgebied tussen de Marchlewsk.istrat3e en 

de Gubenerstrat3e met daarin het Hochhaus an der Weberwiesc als markant 

gebouw, wordt als verharde zone toegevoegd aan de groene ruimte die al 

aanwezig is. Daarnaast is een multifunctionele ruimte toegevoegd aan de 

verharde ruimtc. Dit gebouw maakt onderdeel uit van het nieuwe complex 

en is toegankelijk vanuit de fiets- en voetgangerszone. Het gebouw is voor 

verschillende buurtactiviteiten beschikbaar en ondersteunt een locaal gebruik 

van de ruimte. 

Toelichting Afbeelding 49 : 

Het dominante figuur van het wooncomplex Nante-Eck wordt afgemaakt. Een 

buurthuis en een deel van de woningen zijn georienteerd op het binnengebied 

van dit complex, waardoor deze parkachtige plek onder de aandacht komt. 

Toe lichting Afbeelding 50: 

Het achtergebied tussen de Marchlewskistral3e en de Gubenerstra13e wordt 

toegankelijk. Daarmee grenst de boomgaard niet alleen aan een beperkt aantal 

collcctieve tuinen, maar is he t ook een vcrblijfsplek die geschakeld wordt aan 

de andere openbare ruimte in het gebied. Vanaf de metrohalte Weberwiese 

is de buurt tussen de galerijflat van Ludmilla Herzenstein en blok E-zuid van 

de Karl-Marx-Allee ontsloten voor voetgangers. De boomgaard ligt in het 

verlengde van deze route, evenals het perkje groen voor de Weberwiese en het 

groen tussen de woonblokken van Wohnzelle Friedrichshain. 
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Toelichting Albeelding 51 : 

De gebouwen zijn in de seguentie van de bestaande straat ingevoegd. De 

toegevoegde buurtfunctie en het opnieuw verbinden van de straat met de 

Wedekindstral3e, kan mogelijk een impuls geven aan de commerciele ruimte 

op de begane grand van het stukje vooroorlogse bebouwing. Deze ruimte staat 

in de huidige situatie veelal leeg. 

Toelichting Albeelding 52 : 

Door het weghalen van oude 19' eeuwse bebouwing, die voor de oorlog dee! 

uitmaakte van een straat, en het plaatsen van een nieuw volume, wordt er voor 

de monumentale Ludwig Hoffmann Grundschule een plein gecreeerd. De 

monumentale school komt daardoor meer tot zijn recht . 
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V.I ONTWERP VAN EEN DUBBELROL I Context gebonden zijn 

Berlijn wordt niet voorgesteld als een architectonische eenheid maar als een 

groter metropolitaan veld, een abstract gegeven. Hierdoor neigt de betekenis 

van de stedelijke openbare ruimte die daartoe behoort in onbestemde richting 

op te schuiven . Daarvoor in de plaats zou het semi-openbare domein in het 

kleinschalige stedelijke project ofwel de collectieve ruimten houvast kunnen 

bieden . 21 Deze semi-publieke conditie wordt in een gefragmenteerde stad niet 

door een stedelijk weefsel bepaald, maar kan door de formele bepaling van 

architectuur en het programma dat daaraan is toegevoegd, worden bepaald. 

Met architectuur kunnen eenheden worden afgebakend en bepaald en met 

behulp van een programma kan men zich richten op een specifieke groep 
mensen . 

In de context van grenssituaties is architectuur nooit bewust tot stand 

gekomen . De conditie van openbare ruimte is daardoor ook niet bepaald 

in die situaties. Door het onbestemd zijn van die openbare ruimte, lijken 

grenssituaties restruimten die geen nut en gebruik dienen. De interventies 

die zijn voorgesteld, hebben dan ook als voornaamste doe] om juist aan die 

openbare ruimte betekenis te geven. De afstand tussen de private woningen 

in het gebied en het onbestemde karakter van stedelijk open bare ruimte is 

verzacht door een verschillend aantal publieke ruimten die in meer of mindere 

mate een collectieve conditie hebben . De semi-publieke ruimte heeft in het 

gebied de rol van een drempelzone tussen stedelijke openbare ruimte buiten 

de buurt en de private woning. 

Openbare ruimte heeft een semi-openbare conditie of een collectieve 

conditie op het moment dat de ruimte maar voor een beperkte groep mensen 

betekenis heeft . Wat betreft de interventie op de locatie in Friedrichshain zijn 

er dan ook voorwaarden gecreeerd, zodat het gebruik van de openbare ruimte 

op lokaal niveau wordt gestimuleerd. Daardoor krijgen de grenssituaties 

daadwerkelijk een gebruik en nut voor de locatie. 

11 In 'DeTussenmaat; een handboek voor het collectieve woongebouw'(Like Bijlsma, jochem Groenland, 2006) wordt ingegaan op het 

vraagstuk van de openbare ruimte van de stad en welke verbindende schakels daari.n efTectief zijn. De auteurs constateren dat schaalver· 

groting gepaard gaat met schaalverkleining. ZiJ stellen bovendien dat niet de grote publieke ruimte, maar het kleinschalige collectief de 
heterogeniteit van de ge'individualiseerde maatschappij kan vatten. 
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Enerzijds wordt door het toevoegen van nieuwe volumes de ruimtelijke 

conditie in de grenssituaties veranderd. Deze condities zijn al beschreven 

in hoofdstuk IV.Ill. Anderzijds wordt met het toevoegen van een nieuw 

programma en nieuwe bewonersgroepen een impuls aan het gebruik van de 

gebieden gegeven. 

Pro9rammatische impuls 

Voor het programma is er gekeken wat denkbaar is in de locatie en wat zou 

bijdragen aan het gebruik van de ruimte. Friedrichshain wu een aantrekkelijke 

locatie kunnen zijn om te wonen, omdat de locatie grenst aan het stadsdeel 

Mitte en goed is ontsloten door meerdere openbaarvervoersverbindingen. De 

saneringswerkzaamheden zijn na de val van de muur pas laat op gang gekomen , 

waardoor de woonkosten nog net iets lager zijn clan in andere in het centrum 

gelegen wijken. Het verkeersluwe, groene en ruime karakter van de wijk 

en de nabijheid van scholen, maakt het gebied in het bijzonder aantrekkelijk 

voor jonge gezinnen, mensen met een beperkte mobiliteit en ouderen. De 

genoemde bewonersgroepen hebben veelal een voorkeur voor de luwte van 

de stad, waar een prettig en rustig verblijfsklimaat is. Het willen buiten spelen 

van kinderen , het overdag thuis zijn van ouderen en de beperkte actieradius 

van minder mobiele bewoners zorgen er bovendien voor dat de ruimte op 

lokaal niveau snel ler zal worden gebruikt. 

Op dit moment wonen er re latief veel ouderen in de buurt. 22 Men verwacht 

dat dit aantal zelfs nog iets zal toenemen, inherent aan de vergrijzing van de 

maatschappij. Door het tekort aan rolstoelvriendelijke woningen is het maar 

de vraag of deze doelgroep kan blijven wonen in de wijk. Behalve ouderen, 

verwacht men tegelijkertijd ook een toename van het aantal jonge gezinnen, 

ondanks het tekort aan gezinswoningen. 

11 De reden dat er relatief veel ouderen wonen is omdat veel van de oorspronkelijke bewoners die net na de oorlog in de nieuw 

gebouwde woningen zijn komen te wonen, er nog steeds wonen. Bron: www.stadtentwicklung.berlin.de en www.sanierung

friedrichshain-kreuzberg.de 



Rolstoetvriendelijke woningen, wooncomplex I 
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'Buurthuis', complex Ill 

Gezinswoningen, wooncomplex II 

Afbeelding 54 - Plattegrond Begane Grand, schaal 1 : 500. (Alie plattegronden schaal 1: 200 zie bijlage I) 



Door het huisvesten van alle doelgroepen wordt het lokale gebruik 

gestimuleerd en zal de wijk heel belangrijk, ook gemeleerd van karakter zijn. 

De interventie omvat daarom een woonprogramma waarbij gezinswoningen 

en rolstoelvriendelijk woningen warden realiseerd. 

Het woonprogramma is aangevuld met een buurtfunctie. De al aanwezige 

behoefte van bestaande bewoners samen met de nieuwe bewoners aan 

samenkomstruimte1
J, zou draagkracht moeten geven voor die ruimte. 

Daarnaast zijn er een aantal functies in de buurt aanwezig die wellicht 

als aanjagers kunnen dienen voor het gebruik van de multifunctionele 

gemeenschapsruimte (de aanwezige school zou in de ruimte 

bijvoorbeeld muzieklessen kunnen organiseren voor jongeren. Ofhet 

gehandicaptencentrum, gevestigd in het Hochhaus an der Weberwiese, 

zou workshops kunnen aanbieden en de Alte Feuerwache zou bijvoorbeeld 

lezingen kunnen organiseren in het gebouw) . Juist de aanwezigheid van 

een buurthuis, een samenkomstruimte op lokaal niveau, stimuleert de 

betrokkenheid van bewoners op lokaal niveau . 

11 Uit de saneringsplannen aan de Warschauerstraf3e blijkt dater nog steeds een te kort is aan ruimte voor samenkomst en 

kinderspeelplaatsen. Bron: www.sanierung-friedrichshain-kreuzberg.de 





V.11 ONTWERPVAN EEN DUBBELROL IAutonoomzijn 

In hoofdstuk !VII is aangegeven dat de interventie een sterk eigen kara.kter 

moet hebben. De kubus als autonoom figuur is het vertrekpunt geweest 

voor het on twerp. Dit basisfiguur is bij uitstek de vorm die in verschillende 

situaties bemiddelend kan optreden . In zichzelf suggereert bet basisfiguur 

nog geen richting of orientatie waardoor het nog op ve\e manieren kan 

worden toegepast. Het nieuw toe te voegen stedelijke figuur is uiteindelijk 

een afgeleide van de kubus. Door een specifieke geleding (het !lguur is een 

samenstelling van drie gebouwen) en afmeting kan het figuur zich, afhankelijk 

van de orientatie, voegen in een wisselende context (zie afbeelding 48 t/m 

52). 

De kubus is ook een strenge heldere vorm die als eenheid duidelijk te 

herkennen zou zijn in een (complexe) stedelijke conditie. De matrix van 

Ungers op afbeelding 5624 toont dat naarmate het geheel minder herkenbaar 

is als additie f van een deel, de eenheid van de kubus dreigt te vervallen. Het 

gevaar schuilt er dan ook in dat de onvermijdelijke opdeling en mutaties van 

de kubus die nodig zijn om er een gebouw van te maken, afbreuk doen aan de 

eenheid van het oorspronkelijk figuur. 

De matrix van Ungers beschouwt alle architectuur en verbeeldt de genoemde 

categorisering met een kubus. Het maakt dan ook niet uit dat de uiteindelijke 

ingreep geen kubus is. Oat wat de matrix vertelt, geldt ook voor de 

architectuur van de ingreep. Er is dan ook nadrukkelijk naar gestreefd om 

de eenheid van het figuur te behouden, zodat de interventie als geheel en als 

autonome ingreep herkenbaar blijft. 

Een balans tussen enkel additief en louter chaos 

De eenheid van een figuur dreigt vaa.k uiteen te vallen wanneer 

onvermijdelijke gevelopeningen aan een gevel worden toegevoegd. Vaak 
verdeelt het geveloppervlak zich dan in verticalen clan we) horizontalen die 

de aandacht vragen. J uist de typologie van een woongebouw biedt weinig 

vrijheden wat betreft het plaatsen van gevelopeningen. Door de opbouw van 

" De matrix van afbeelding 56 is volgens Ungers een model waarin alle architectuur zou kunnen worden gecategoriseerd. Enerzijds is 

die categorisering gebaseerd op de mate van open dan wel dicht zijn van de delen waaruit architectuur is opgebouwd , anderzijds is die 

categorisering gebaseerd op de mate waarin een figuur als additief van delen herkenbaar is. 
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Afbeelding 56 - Matrix O.M. Ungers 

Afbeelding 57 - isometrie on twerp, abstracte weergave van de gevel 



relatief kleine ruimten waar vaak toetreding van daglicht wenselijk is, moet 

een woongebouw op veel plaatsen gevelopeningen hebben . Bovendien 

zijn gevelopeningen gerelateerd aan verdiepingshoogten en hebben ze een 

beperkte afmeting doordat de ruimte achter de gevelopening ook een 

beperkte afmeting heeft. Door deze beperkingen ontsnapt een woongebouw 

niet aan repetitie in een gevel. 

Intermezzo: 3 bee/den . .. 

Het ontwerp voor een woongebouw van O.M. Ungers aan de Kothener 

Strasse in Berlijn toont hoe een gevelindeling geen afbreuk kan doen aan het 

gebouw als geheel. De verschillende onderdelen zijn dee I van het geheel. De 

horizontalen en verticalen die door het plaatsen van ramen ontstaan, vormen 

een raster dat in zijn geheel het gebouw weer verbeeldt. Hoewel Ungers het 

woongebouw dat gebaseerd is op een kubus zodanig verfijnd heeft dat de 

eenheid herkenbaar blijft, is het geheel wel 'eentonig' en 'saai' te noemen. 

Een beeld van de film ' Playtime' van JacquesTati waarop de hoofdrolspeler 

Monsieur Hulot te zien is voor een rationed georganiseerde 

kantoorverdieping. De verschillende werkplekken zijn niet van elkaar te 

onderscheiden en de mensen die in het overgeorganiseerde complex werken 

zijn niet meer dan poppetjes ondergeschikt aan de organisatie van de afdeling. 

Het beeld toont een gebrek aan chaos, een bijna onleefbare situatie waar 

niets opmerkelijk of verassend lijkt en waar niemand ongehoorzaam is aan 

de organisatie. Op een bepaalde manier kan het beeld met het woongebouw 

van Ungers worden vergeleken. Ook in dat gebouw is er niets in de gevel 

dat ongehoorzaam is aan de organisatie van de gevel. Juist dit gebrek aan 

uitzonderingen op de regel zorgt ervoor dat het woongebouw 'eentonig' en 

'saai ' kan worden genoemd. 

Een on twerp van Sanaa voor de 'Zollverein School of Management and 

Design' op het wereldcultuurerfgoed Zollverein in Essen, toont een gevel van 

een gebouw dat eveneens op een kubus is gebaseerd. De gevel is op een veel 

speelsere manier ingevuld dan het ontwerp van lingers voor een woongebouw 

in Berlijn, maar blijft als eenheid herkenbaar. Dit komt omdat de verhouding 

68 



Afbeelding 58 - lsometrie woongebouw aan de Kothener Strasse in Berlijn, O.M. Ungers 

Afbeelding 59 - Fragment uit de film Playtime, Jacques Tati (1967) 



van het totale geveloppervlak is gehandhaafd in de verhouding van 

de verschillende gevelopeningen. Het totale geveloppervlak wordt 

tevens benadrukt omdat door de vrije plaatsing van de gevelopening de 

mogelijkheden om verdiepingshoogten te herkennen (en daarmee een 

horizontale geleding) wordt bemoeilijkt. 

Het woongebouw van Ungers te zien op afbeelding 58 is door mij als 

'eentonig' en daarmee 'saai' bestempeld. Het geheel is een opbouw van 

een regelmatig grid, waarvan de regels zichtbaar worden in de plaatsing 

van gevelopeningen. Tegelijkertijd blijkt dat een gevel zonder een zichtbare 

regelmaat zoals in het ontwerp van Sanaa niet kan worden toegepast voor 

een woongebouw, omdat de typologie van een woongebouw die vrijheid 

niet toelaat . Om toch te kunnen ontsnappen aan 'eentonigheid ' is niet alleen 

de regelmaat die de opbouw van een figuur kenmerkt, maar juist ook de 

uitzondering in beeld gebracht. De gevelopeningen zijn gerelateerd aan de 

meest voorkomende maat van het grid in de gevel. Daar waar plaatsing van 

een gevelopening zou afwijken van de regel, is de opening ook zichtbaar 

verschoven ten opzichte van het grid. Zo wordt vastgehouden aan de 

maat waaruit de eenheid is opgebouwd, maar toont het gevelbeeld ook 

de uitzondering die diezelfde eenheid kenmerkt (het resultaat is te zien in 

afbeelding 57) . 

De gevelopeningen hebben een verschillende invulling, afhankelijk van de 

ruimte en de daaraan gerelateerde wenselijke daglichttoetreding. Deze 

openingen hebben eveneens eenzelfde maat die terugkeert . Het willekeurig 

openzetten van luiken en ramen zorgt voor uitzonderingen op die maat. Zo 

is wederom gezocht naar een verstoring in regelmaat om het figuur minder 

eentonig te laten lijken. 

De orientatie van het complex verschilt per situatie. Samen met een 

gevelbeeld dat steeds wisselend doch herkenbaar is, warden de verschillende 

interventies wel als geheel herkend, maar zal het beeld van de interventie 

tegelijkertijd per locatie verschillen. Om het daadwerkelijk identiek zijn 

van de gebouwen te kunnen achterhalen, zal men goed moeten kijken. De 

wisselende context van het complex draagt bij aan het spanningsveld tussen de 

herkenbaarheid van herhaling en de uitzondering op diezelfde eenduidigheid. 
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Afbeelding 60 - Zollverein School of management and Design in Essen, Sanaa 



Afbeelding 6 1 i - sometne schaal I 1 400 



Afbeelding 62 - lsometrie, schaal i : 400 



V.111 ONTWERPVAN EEN DUBBELROLI Specifiek wonen in een abstract begrip 

De totstandkoming van de architectuur suggereert dat de interventie sterk 

genormaliseerd is, omdat generaliserende principes ten grondslag liggen aan 

veel ontwerpbeslissingen. Toch is er naar gestreefd om de manier van wonen 

uniek te maken. 

In hoofdstuk V.I is al uitgelegd waarom het afbakenen van eenheden wenselijk 

is in een stad die enke.1 nog wordt voorgesteld als begrip. Dit geldt niet alleen 

voor het afbakenen van publieke ruimte, maar ook voor het afbakenen van 

woningen. Juist doordat de ruimte is afgebakend, kan de ruimte specifiek 

worden en afgestemd zijn op individuele wensen. Achtereenvolgens 

manifesteren dan ook niet alleen de gehele interventie, maar ook de 

verschillende complexen en de verschillende gebouwen afzonderlijk als 

afgebakende eenheden in de stad. 

De totale interventie betreft twee identieke complexen die zijn samengesteld 

uit drie volumes en een complex dat is samengesteld u.it twee van de drie 

volumes. De drie volumes met een verschillend programma (respectievelijk 

rolstoelvriendelijke woonruimte, gezinswoningen en een buurthuis) grenzen 

aan een kleine binnenruimte , waardoor de verschillende eenheden onderdeel 

uitmaken van een complex. Tegelijkertijd is de formele toegang van de 

verschillende vol.umen aan verschillende kanten van de buitenzijdc van het 

complex gelegen. Hierdoor zijn de verschillende volumes ook als afzonderlijke 

eenheden in de stad ingebed. Door de sterk wisselende context van de 

verschillende complexen en door de wisselende orientatie neemt elk volume 

een unieke plek in de stad in . 

Om de eenheid van het complex te ondersteunen zijn woningen enerzijds 

gericht op het collectief. De twee woongebouwen hebben een informele 

entree vanuit een gemeenschappelijk binnengebied en bewoners kunnen 

op de begane grand een vouwwand openzetten, waardoor de woonruimte 

wordt verbonden met het binnengebied. De multifunctionele ruimte van 

het buurthuis op de eerste verdieping heeft eveneens een vouwwand . 

Indien de ruimte niet in gebruik is kan door het opzetten van deze wand het 

binnengebied verlengd warden met de gemeenschappelijke ruimte. De twee 
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Afbeelding 63 - Orie identieke gebouwen, maar op een unieke plek ingebed in de stedelijke context . 



woongebouwen die tot het complex behoren kunnen gebruik maken van deze 

ruimte. 

Anderzijds zijn de woningen ook op hct individu gericht. De stcdelijkc 
condities wat betreft de formele entree van elk woongebouw verschillen . 

Bewoners van een gebouw onderscheiden zich clan ook van bewoners in een 

identiek gebouw, omdat ze op een heel andere plek wonen. Per verdicping 

zijn de woningen veelal verschillend en hebben ze een verschillende gevel. 

Bovendien hebben bewoners invloed op de organisatie van de gevel door het 

openzetten van geveldelen. Het uniek zijn van het wonen wordt bepaald door 

de condities die per woning verschillen. Wonen is daardoor specifiek, ondanks 

dat de stad waarin je woont slechts een abstract begrip is. 

Door de beperktc afmeting is de binnenruimte intiem en aantrekkelijk als 

verblijfsruimte. Tcgelijkertijd zorgt de beperkte afmeting ervoor dat de ruimte 

nooit door alle bewoners tegelijkertijd zou kunnen warden ingenomen. 

Bewoners zijn clan gedwongen om de collectieve ruimten te gebruiken die 

verder in de buurt zijn gecreeerd. Deze ruimten dicnen als expansicruimte 

wanneer de druk op bet gebruik van de binnenruimte te groat is. 





Afbeelding 65 - Isome mplex I, Locatie I trie woonco 



Afbeelding 66 - lsometrie wooncomplex I, Locatie 11 



Afbeelding 67 - lsometrie wooncomplex I, Locatie 111 
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Afbeelding 71- lsometrie complex 111, locatie I 
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Afbeelding 72 - lsometrie complex Ill, locatie 11 
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Afbeelding 73· lmpressie multifunctionele ruimte. 



Afbeelding 74- Relatie mult ifunctionele ruimte met binnenruimte. 



V.IV ONTWERPVAN EEN DUBBELROL I materialisering 

Het karakter van de gebouwen wordt ondersteund in de materialisering. 

Hoewel het figuur dwingend en l<loek is, voegt het gebouw zich door 

de specifieke geleding subtiel in het stedelijke weefsel. De rol die het 

complex op de verschillende locaties heeft is clan ook terughoudend. 

In de mengelmoes van bouwstijlen en bouwmaterialen is gekozen voor 

een sobere, maar karakteristieke uitstraling. De gevel heeft een plint van 

zwart-, antracietkleurige gevelstenen. De gevel is verder betonkleurig 

met diepgelegen zwarte kozijnen. Daar waar zich achter de gevel een 

ruimte bevindt die weinig licht nodig heeft is een houten betimmering in 

de gevelopening geplaatst. Deze betimmering is aan de buitenzijde van het 
complex van hout dat vergrijst (bijvoorbeeld western red cedar) en aan 

de zijde van de binnenruimte met gelakt hout dat wel zijn kleur behoudt. 

Hierdoor is op een subtiele wijze de sfeer van het gebouw aan de binnenzijde 

getransformeerd naar minder kil en afstandelijk. Daar waar houten luiken 

aan de houten gevelelementen zijn toegevoegd , zal licht vanuit de woning 

tussen de latten zichtbaar blijven als de luiken gesloten zijn (de latten sluiten 

niet op elkaar aan). Hierdoor blijft het figuur van de kubus herkenbaar in de 

verschillende geveldelen. 
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Afbeelding 75 Afbeelding 76-toegepaste materialen 

Afbeelding 77 



Afbeelding 79 - lmpresse van terrein tussen de twee tegenover elkaar gelegen complexen. (Is de toegang tot de boomgaard) 



-----
--------------

Afbeelding Bo - lmpressie van de harhaling van hetzelfde complex_ Elke gevel is anders, waardoor het gebouw op de achtergrond een ander aanzicht heeft 
dan het gebouw op de voorgrond. 
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LEARNED FROM OMU I Nawoord 

Ter nagedachtenis aan O.M. Lingers werd in een kort bericht in The Times 

gememoreerd aan zijn carriere. Zowel de positieve als negatieve kritiek 

op zijn werk betrof de rationele, sobere en eenduidige uitstraling die 

vooral zijn latere werk kenmerkt. Bewonderaars van het werk van Lingers 

noemden zijn architectuur 'supreme examples of architecture reduced not 

just to its essentials, but to something like its essence', terwijl het negatieve 

geluid zijn benadering beschouwt als '' .. too reductive, too abstract and too 

literal'. 25 Voor beide uitlatingen heb ik be grip. Hoewel ik de architectuur 

van O.M. Lingers wat 'saai' vind, kan ik zijn benadering waarderen . Lingers 

doceert architectuur aan de hand van abstracte thema's en rnodellen. Zijn 

paging om iets subjectiefs als architectuur te generaliseren en daarmee 

te verwetenschappelijken, is leerzaam. De stap tussen feitelijke taal en 

architectuur ben ik beter gaan beheersen door de ontwerptaal die Lingers 

doceerde. Wat rnij betreft leidt zijn rnethode ook niet vanzelfsprekend tot 

de 'saaie' architectuur die hij als architect zelf heeft gemaakt. Tijdens rnijn 

afstuderen heb ik vooral dit laatste willen bewijzen. Ik ben van rnening dat 

de methodcn en inzichten van Lingers niet zozeer waarheden bewijzen . We] 

heb ik ervarcn dat ze een goed handvat biedcn om een ontwerp te kunnen 

rationaliscren. En juist omdat je niet allccn op intui'tie ontwerpt, wordt ecn 

grotere ontwerpvrijheid denkbaar (door het kunnen benoernen van wat je 

intui'tief doet, kornen alternatieven naar voren). 

Mijn hele afstudeerproces heb ik vooral ervaren als een ontwerpend 

ondcrzoek. Tijdcns het doorlopcn van mijn afstudeerproccs heb ik de 

bruikbaarheid van Lingers inzichten kunnen waarderen en pas aan het einde 

van de rit beheers ik daadwerkelijk datgene wat ik op voorhand van O.M. 

Lingers heb gelezen. 

" Bron: 'O.M.Ungers', www.timesonline.co.uk, 8 oktober 2007 
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