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ORWOORD 



Voor u ligt het verslag van de ardutectonische 

analyse en herbestemrningsontwerp van de Kasbah 

te Hengelo van architect Piet Blom. Dit antwerp 

sluit aan op het Q.iteratuur-)onderzoek dat in het 

kader van het afstudeeratelier 'Het schisma tussen 

architectuur en monumentenzorg' is gedaan en 

geleid heeft tot de scriptie 'Geregisseerde vrijheid, 

confrontaties met de vrijheidsidealen van een 

anarchist in de architectuur'. 

Hoewel het uiteindelijke antwerp dat ik met dit 

verslag presenteer, nooit had kunnen ontstaan 

zonder de bevindingen uit mijn onderzoek, heb 

ik tach geprobeerd om ervoor te zorgen dat dit 

verslag afzonderlijk van de scriptie te lezen is. De 

conclusies uit rnijn scriptie die van belang waren 

voor beslissingen in rnijn antwerp, worden in dit 

verslag daarom kart samengevat. 

Dit verslag opent met een analyse van de Kasbah, 

waarin hetdesbetreffende gebouw uiteengezetwordt 

en de opbouw van de complexe woonstructuur 

enigszins wordt verduidelijkt. Vervolgens worden de 

belangrijkste zwakten van het antwerp opgesomd 

naar aanleiding van de spiegelingen met projecten 

van Rem Koolhaas uit rnijn scriptie. Tevens wordt 

de huidige staat van het complex omschreven. 

Uiteindleijk zal ik met rnijn ontwerpconcept een 

vergelijkbare tactiek volgen als die van Koolhaas 

m zijn 'reddingsoperatie' voor de Bijlmermeer 

m Amsterdam. Door juist de nadruk te leggen 

op de kwaliteiten van het project, in tegenstelling 

tot de zwakten en problemen, wordt een aanzet 

gegeven voor het antwerp. Belangrijk bij het 

schrijven van dit 'andere, postieve verhaal' waren 

rnijn bevindingen over elementen uit de vergeten 

configuratieve ontwerpwijze van Aldo van Eyck en 

Piet Blom. Dit alles zal uiteindelijk leiden tot een 

verstedelijkingsproces dat op stedenbouwkundig 

niveau de Kasbah probeert te activeren, en dat 

tenslotte op enkele punten architectonisch wordt 

uitgewerkt. 





1.1 Studie 'wonen als stedelijk dak' 

De studie 'Wonen als stedelijk dak' ging vooraf 

aan het ontv.rerp van 'de Kasbah'. In deze studie 

die in 1964 werd uitgegeven, zocht Piet Blom naar 

nieuwe ordeningsprincipes voor de stedenbouw. 

De stedenbouw die op dat moment de boventoon 

voerde in Nederland was nog gebaseerd op 

het Charter van Athene uit 1928 en ging uit van 

functiescheiding. In de nieuwe uitbreidingen van 

steden werd wonen, werken, recreatie en verkeer uit 

elkaar getrokken en naast elkaar geplaatst. 

Het beeld van deze rueuwe uitbreidingswijken 

kwam niet overeen met het beeld dat de geboren 

Amsterdammer had van het Ieven in de wijk. In de 

Jordaan, waar Blom opgroeide, was sprake van een 

zeer hecht stedelijk Ieven. Een Ieven dat zich vooral 

op straat afspeelde. De straat was er niet voor het 

verkeer maar diende eerder als een ontmoetingsplek. 

In wijken zoals de Jordaan was sprake van een 

organisch gegroeide sociale structuur met eigen 

wetten en regels. De sfeer in deze wijken vergeleek 

Blom met theater en de straat en het straatleven 

zorgden volgens Blom voor de 'jus' in de wijk. 

eerder een uitdrukking van relaties. In het kielzog 

van het denken van intellectuelen als Aldo van 

Eyck zocht hij naar nieuwe oplossingen voor 

de stedenbouw, waarin voldoende keuzevrijheid 

aanwezig was voor individuele en maatschappelijke 

activiteiten. In het ontv.rerp dat voortkwam uit de 

eerder genoemde studie laat Blom daarom het 

gehele grondoppervlak beschikbaar ten bate van 

individu en gemeenschap. Het grondoppervlak 

maakt daardoor plaats voor wat in de moderne 

stedenbouw, volgens Blom buiten de 'funktionele' 

raming val t. 

Uit schetsen van de hand van Blom, die voorafgingen 

aan de studie 'Wonen als stedelijk dak', kunnen 

we opmaken wat Bloms bedoeling was van zijn 

ontv.rerp. Zoals a! eerder vermeld was zijn ontv.rerp 

een kritiek en alternatief op de grate woonblokken 

die de moderne stedenbouw in die tijd kenmerkte. 

Blom schreef dat enkel het getal zichtbaar was in 

deze moderne woonblokken en dat de bewoners 

geen enkele activiteit konden ontplooien omdat 

ze opgesloten zaten in een strenge ordening van 

woonblok letterlijk naar de grand, en zette het 

op paten. Hierdoor kreeg de stad een dak, waarin 

mensen konden wonen, zonder de aanwezigheid 

van onder- en bovenburen. 

Het neerhalen van het modeme woonblok 

wooncellen. Bloms ant\Voord hierop was simpel en 

Stedenbouw was voor Piet Blom daarom niet iets wordt op kinderlijke wijze duidelijk gemaakt in een bii·:~;~-~:~~k~i/:,: ··~\~i/~~~.{~:~~~· :) 
wat uiteengezet kon worden in functies, maar van zijn schetsen. Hierin haalde hij het moderne Het ontwerpconcept 
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Een scala aan mogelijldleden op het niveau van de begane grond 

In het stedelijk dak van Piet Blom is echter nog 

steeds sprake van een ordeningsprincipe. Dit 

ordeningsprincipe werd gestoeld op algemene 

principes als woondichtheid, verkeersstromingen 

en voorzieningen. Maar op basis van deze 

principes zou nog geen structuur ontstaan met een 

ingeschapen vrijheid van handelen. Volgens Blom 

was in het door hem ontworpen ordeningsprincipe 

juist wel degelijk sprake van keuzevrijheid voor 

individuele en maatschappelijk activiteiten. Door 

het 'neer gehaalde woonblok' op paten te zetten 

konden bewoners 'naar beneden' maatschappelijke 

activiteiten ontplooien. De vrije ruimte onder de 

wooing was geschikt voor bijvoorbeeld een bakker, 

een winkel of kantoor. Op een voor die tijd niet 

ongebruikelijke marrier, liet hij aan de hand van de 

plattegrond van het maaiveld zien wat er allemaal 

mogelijk zou zijn onder de woningen. 

Naar boven zou de worung maximaal 

ge!ndividualiseerd kunnen worden. Piet Blom 

zei hierover: "Iedere stadsbewoner woont tussen 

hemel en stad, uitersten waartussen een individueel 

woonverlangen maxim aal kan uitgroeien. Binnen 

het gegeven struktuurbeeld zouden de woningen 

werkelijk als planten naar het licht kunnen groeien. 

Oude stadskernen zitten vol van dergelijke beelden 

'tot maximaal uitgroeien"' 



Het won.ingendak kan men typeren als een vlechtmat 

waarin vier verschillende won.ingtypen op ingen.ieuze 

wijze met elkaar zijn vervlochten. Blom ging daarbij 

uit van een structuur die willekeurig kon uitbreiden 

en opgebouwd was uit structuureenheden van 

ongeveer zestien won.ingen. Elke structuureenheid 

had dezeJfde verdeling van worungtypen. De 

verschillende won.ingtypen werden op deze man.ier 

gelijkmatig over de structuur verspreid waardoor 

er sprake werd van wat BJorn een 'verregelbare 

won.ingdifferentiatie' noemde. De verschillende 

won.ingtypen uitten zich volgens Blom namelijk 

n.iet alleen in het kameraantal of -grootte, maar 

belangrijker nog, in een zekere woorunentaliteit. 

Hierdoor zou er binnen de structuur een verdeling 

van verschillende milieus gaan optreden. 

Elke structuureenheid in het studieplan bevatte vier 

Willekeurige uitgebreidheid 

D 
IJ&I n on de woonatruktuur voor IIcht en 
l11ehr 1n de a !Jd. De oorsn de 1e 
gema kt door ltet '"akt leve·· deal v n de 
won on en. het woongedeelte tuaaen 
prfVdbUI ~ nrurmttl en de .strn at . Afle 
wonmgen worden an dez.e straat 
o(llsloten d lyJ)1l11 2 en 4 zJjn 1n 
eombinstie el• sen grot~ won1ng 
bewoonbe11r (to woontyptn) 
Wann er ten koate van onrulmte de 
nodiiP' eo!TecUea zljn aang reel\! 
om on net 1 eiUk d ~ QOk de 
voonoenongen ela w tnkela. echolen e.d 
onder o bnrngcn Is een woondochtheld 
borelkt vmn ong veer 100 wono ngen/ha. 

Een structuureenheid van zestien woningen 

De foguur bmnen de zware IUn Is een 
e~rukt ~,o~ ureenhetd waar1n zlch steeds de 
woondl ff rlentat•• herhaalt. 
D ze eenhetd b etaat uh 
2 wonongen met I ofeopvertrek 

" 2 sfeapvcrtrekken 
6 3 " 
~ 4 
(of 8 wonongen met 2 elaapvertrek.'<en) 
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Vier verschillende woningtypen 
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Woningtypen A en C zijn te combineren tot woningtype 0 

i 
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verschillende typen worungen, die hoofdzakelijk 

aileen in grootte van elkaar verschilden. Woningtype 

A en C waren zo gepositioneerd dat zij te koppelen 

waren tot de grootste woning in de structuur, 

type D. De woningen zouden ontsloten worden 

door een voetgangersdek op het eerste niveau. Dit 

voetgangersdek zou vanuit 'de stad' bereikt kunnen 

door middel van trappenhuizen en liftschachten. 

Met de vlechtmat probeerde Blom een zo groot 

mogelijkewoondichtheid te bereiken.Dezedichtheid 

was natuurlijk afhankelijk van de lichtinval in de 

woningen en de hoeveelheid licht die de ruimten 

onder de woning zouden krijgen. Om voldoende 

lichtinval in de woningen te bewerkstelligen, 

schakeerde hij de woningen ten opzichte van elkaar. 

Met gaten in de woonstructuur droeg hij zorg voor 

de lichtinval in de ruimten onder de woningen. 
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De schakering van de woningen 

Het voetgangersdek (in lichtblauw) dat bereikt wordt door trappenhuizen en Iitten 
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1.2 Het ontwerp voor 'de Kasbah' 

Het ontwerp voor de Kasbah had nog vee! 

kenmerken in zich van het studieontwerp 'Wonen 

als stedelijk dak'. Het basisprincipe - het stedelijke 

dak van woningen - bleef overeind in Hengelo. 

BJorn realiseerde een klein dorp op poten en 

schiep hierdoor mogelijkheden voor bewoners om 

zowel naar boven als naar beneden, individuele en 

maatschappelijke activiteiten te ontplooien. Dit was 

iets wat volgens BJorn in andere uitbreidingswijken 

nooit mogelijk zou zijn. 

BJorn moest echter vee] concessies doen aan 

zijn antwerp. Omdat hij wilde bouwen voor 

wat hij het 'gewone volk' noemde, werd hij 

gedwongen tot enorme bezuinigingen ten 

opzichte van het oorspronkelijke antwerp. Zo 

werd het voetgangersdek geschrapt en vervangen 

door gemeenschappelijke trappenhuizen die de 

,5~0 woningen zouden moeten gaan ontsluiten. Hoewel 

er nog sprake was van een ordeningsprincipe in 

het woningendak, leek het beeld dat dit principe in 

Hengelo opleverde in geen enkel opzicht nog op het 

zeer gedifferentieerde beeld dat het studieontwerp 

tentoonspreidde. 



Piet BJorn was zich ervan bewust dat -m 

tegenstelling tot de uitbreidingswijken in die tijd

de structuur van het woningendak in de toekomst 

moeilijk aanpassingen zou kunnen verdragen. Wilde 

men later een ander type waning introduceren 

in de Kasbah dan zou dit niet gemakkelijk te 

realiseren zijn, besefte BJorn. De vlechtmat voor 

de Kasbah behield daarom zijn 'verregelbare 

woningdifferentiatie' die eveneens tot stand kwam 

op basis van de gelijkmatige spreiding van vier 

verschillende woningtypen. 

De kleinste waning in het stedeli j k dak was het type A 

dat door BJorn werd bestempeld als een onvolledige 

waning, het bezat namelijk geen (dak)tuin. Volgens 

BJorn zou dit type gebruikt kunnen gaan worden als 

atelier, als studentenhuis of gecombineerd kunnen 

worden met het type B-woning, een kleine waning 

met (dak)tuin. De typen A en B waren namelijk 

elkaars buren binnen de vlechtmat van woningen en 

konden moeiteloos geschakeld worden tot een grate 

gezinswoning met (dak)tuin, het type D. Tenslotte 

bestond er nag een type C waning, dat eveneens 

over een (dak)tuin beschikte maar in volume niet 

zo groat was als het type D. BJorn beschreef deze Woninglypen A en 8, te combineren tot woninglype 0 

waning als een normaal huis met tuin. 

15 
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Woningtype C. een grute gezinswaning met tuin 



1.3 De locatie 

Na het versch.ijnen van de studie Wonen als 

Stedelijk dak' legde Piet Blom zijn studieontwerp 

aan verschillende gemeenten voor. Voor enkele 

gemeenten maakte h.ij een schetsontwerp. De 

enige gemeente die- mede door de experimentele 

subsidie uit Den Haag- uiteindelijk overstag ging, 

Het uiteindelijke plan met 184 woningen, geprojecteerd op het eerste aanzienlijke plan 

In eerste instantie werd een antwerp gemaakt voor 

een binnenstedelijke locatie. Later verhuisden deze 

plannen naar de perifere nieuwbouww1jk Groot

Driene. Blom maakte voor deze locatie een on twerp 

voor ruim 900 woningen, uiteindelijk werden er 

slechts 184 woningen gebouwd. 

17 
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ligging van de Kasbah 

~OLDENZAAL 
/ DUITSLAND 

De wijk Groot-D riene ligt aan de oostkant van 

Hengel a, vlakbij de rijksweg A 1 richting Deventer en 

Duitsland. De Kasbah ligt aan de rand van deze wijk 

en grenst hierdoor direct aan het Jandgoed Driene, 

dat onderdeel is van het natuurgebied 'Lonneker 

Land'. De campus van de Universiteit Twente ligt 

op vier kilometer afstand van de Kasbah. 



Als we verder inzoomen op de locatie zien we dat 

de Kasbah een plek heeft gekregen in een lange 

strook binnen de wijk, die ingesloten wordt door 

de Zwavertsweg en de Jacques Perkstraat. In deze 

strook bevinden zich naast de Kasbah, nog twee 

basisscholen en een sportveld. 

lngezoomd op het kavel 

19 



PBOUW VAN HET STEDELIJK OAK 



Met de volgende reeks is een poging gedaan om de 

opbouw van de structuur van het stedelijke dak van 

de Kasbah enigszins te verduidelijken. Aan de hand 

van zes stappen wordt uiteindelijk de huidige vorm 

van de structuur in Hengelo bereikt. 

Wat vooral duidelijk wordt in deze reeks is dat Piet 

Blom plaatselijk ingrepen doet in de structuur, 

maar hierbij geen aanleiding ziet om de woningen 

op die specifieke plek.ken op een andere wijze te 

behandelen. Zo is bijvoorbeeld te zien dat Blom 

ruimte maakte voor een plein, een auto-ingang en 

een parkeerplaats. Gek genoeg blijven bij al deze 

ingrepen de gevels, plattegronden en doorsneden 

van de standaard woningtypen vrijwel ongewijzigd. 

Of men nu aan het plein woont of aan de rand van 

het complex, men woont steeds in dezelfde woning, 

met dezelfde gevel, en dezelfde plattegrond. 

Kortom, er is sprake van een zeer homogene 

structuur die op geen enkele plek een specifieke 

behandeling heeft gehad van Blom. 

Zl 
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1. 

In dit geval wordt gestart met twee eenheden met 

type C-woningen. Zoals in het vorige hoofdstuk al 

is uitgelegd bevat elk van deze twee eenheid vier 

woningen. Elke waning in deze eenheid heeft zijn 

eigen daktuin. In beide eenheden worden de twee 

woningen links en de twee woningen rechts ieder 

afzonderlijk met een trappenhuis ontsloten. De 

ruimte die tussen de vier tegenover elkaar liggende 

won.ingen ontstaat zal een van de grate gaten in de 

woonstructuur vormen waarmee de onderbouw 

van voldoende lichtinval wordt voorzien. 



ZJ 

Eenheid mel type C-woningen 

'I 
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2. 
Doordat een eenheid met type A- en B-woningen 

tegen de twee eenheden met type C-woningen 

wordt geplaatst worden de losse eenheden 

aaneengeschakeld tot een verweven structuur. De 

verschillende eenheden worden geschakeerd van 

elkaar geplaatst om maximale lichtinval in aile 

daktuinen mogelijk te maken . 

In tegenstelling tot de eenheid met C-woningen 

worden aile type A- en B-woningen door slechts 1 

trappenhuis ontsloten. 
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De geschakeerrle koppeling van woningtypen 
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3. 
De ingerueuze aaneenschakeling van won.ingen 

die in de vorige stappen is beschreven zou tot in 

het oneindige kunnen worden doorgevoerd. Elke 

waning in de structuur heeft namelijk voldoende 

lichtinval, en oak bij de daktuinen is hier sprake 

van. In deze gevlochten mat zijn rwee verschillende 

gaten te onrwaren die de onderbouw van daglicht 

voorzien- deze gaten zijn in rood aangegeven. 

Vervolgens bepaalt BJorn de randen van de 

structuur om het geheel passend te maken voor 

het kavel dat hem geboden werd door de gemeente 

Hengelo. Hierbij worden aan de randen van het 

complex de eenheden met type A-en B-won.ingen 

door midden gesneden. Doordat BJorn de srructuur 

royaal afsneed creeerde hij enorm vee! ruimte om 

het complex. De Kasbah kwam door deze ingreep 

en.igszins geisoleerd van haar omgeving te liggen. 
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Rand van complex: afstand tot omliggende bebouwing 

Een van de • grote galen' in het stedelijke dak 
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Het 'vertrouwde gevelbeeld' aan het plein 

Ziehl op het plein vanuit een van de hoeken Aangepaste versie van type C met plat dakeinde 



4. 
Blom verwijdert een aantal woningen om een plein 

te creeren. Oak met deze ingreep versterkt hij het 

introverte karakter van het complex. Het plein 

wordt namelijk niet zichtbaar voor de wijk Groot

Driene en client aileen het complex zelf. 

Aan de korte zijden van het plein heeft BJorn 

de woningen af willen snijden ter wille van een 

rechte pleinwand. Omdat dit niet mogelijk is in 

de woningstructuur zonder dat er dwars door een 

waning wordt gesneden, ontstaat er op deze plek 

als gevolg een nieuw woningtype. Het nieuwe 

woningtype is een aangepaste versie van het 

woningttype C. Dit woningtype wordt ter plaatse 

van de snede voorzien van een plat dak. 

Daarentegen krijgen de gevels aan het plein geen 

afwijkende behandeling. De gevels die we op het 

plein aantreffen zijn -gek genoeg- gelijk aan aile 

andere gevels in de structuur. 

zg 

. ' 
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Aangepaste versie van C-woning aan de parkeerplaats 

Oe parkeerplaats Auto-ingang 



5. 
In de laatste stap creeert Piet Blom een ingang 

voor auto's en een ruimte in een van de hoeken die 

zal gaan dienen als parkeerplaats. De auto-ingang 

ontstaat relatief gemakkelijk door het verwijderen 

van een eenheid met type A- en B-woningen. De 

parkeerplaats (voor bezoekers van de Kasbah) 

wordt op dezelfde manier gecreeerd als het plein. 

Ook hier ontstaat wederom een aangepaste versie 

van de type C-woning. 

I I 
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De Kasbah in haar uileindelijke vorm. 1974 



6. 
Hiernaast 1s de Kasbah in haar uiteindelijke 

vorm weergegeven. Wat duidelijk wordt is dat de 

autostraten door Blom onder de 'kleine gaten' van 

het stedelijk dak zijn gesitueerd. Aan deze straten 

kunnen de bewoners hun auto parkeren. 

De zones die gelegen zijn onder de 'grate gaten' 

van het stedelijk dak en hierdoor het meeste 

daglicht verkrijgen, zijn de woongebieden die enkel 

toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. 

33 

' I 

• I 

··-·I··.-.·.· .. ----



AKTEN VAN HH ONTWfRP 



In dit hoofdstuk worden de zwakten van het on twerp greep bijvoorbeeld aile mogelijkheden aan om 

voor 'de Kasbah' van Piet Blom besproken. Hoewel ontmoeting te stimuleren. De vele doorkijkjes op de 

de zwakten van het antwerp uitvoerig aan bod zijn meest ondenkbare plekken in de Kasbah zijn daar 

gekomen in mijn scriptie door de spiegelingen met een voorbeeld van. Maar uiteindelijk zorgde die 

Rem Koolhaas, worden ze hier kart samengevat mogelijkheid tot sociale interactie ook dat iedereen 

en waar mogelijk verduidelijkt met foto's en elkaar in de gaten kon houden. In deze structuur 

diagrammen. 

3.1 Heilig geloof in de maakbaarheid van 

kon men werkelijk ruets meer ondernemen 

zonder dat de buurman ervan op de hoogte was. 

Het stimuleren van ontmoeting staat daarom op 

de samenleving gespannen voet met een andere ontwerppijler, 

Blom hechtte -zoals a1 eerder vermeld- veel namelijk de ruimte die aan bewoners werd gegeven 

waarde aan zelfwerkzaamheid. Tach gaf hij zijn om zich maatschappelijk te ontplooien. 

eigen vak uiteindelijk niet prijs. Terwijl andere Hoewel Piet Blom de toekomstige bewoners van 

architecten betrokkenheid van bewoners bij hun de Kasbah maximale individuele vrijheid beloofde 

projecten probeerden te vergroten door middel van 

inspraakprocessen, wilde Piet BJorn echter niets 

weten van "dat geouwehoer met die inspraak". 

Door zich te verschuilen achter het feit dat een 

dergelijke overgang naar een betere samenleving 

begeleiding nodig had, bleef hij als architect de 

regisseur van zijn eigen projecten. Deze houding is 

redelijk naief en wellicht ook hypocriet te noemen. 

Aan de hand van de Kasbah is goed te illustreren 

waarom dit zo is. 

In Hengelo ontwierp Piet Blom namelijk een 

structuur waaruit zeer duidelijk naar voren komt 

dat architectuur een middel zou kunnen zijn 

om bepaald gewenst gedrag te stimuleren. BJorn 

-iets waar volgens Piet Blom nauwelijks sprake van 

was in de voor die tijd gangbare uitbreidingswijken

bleef hij uiteindelijk de onbetwiste regisseur van die 

vrijheid. 

.... sociale controle 
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3.2 Naiviteit ten opzichte van de 

werkelijkheid 

Zoals hierboven al werd vermeld ts er van Van 'spontane' ontwikkelingen in de onderbouw is 

zelfwerkzaamheid onder de Kasbah nauwelijks 

sprake geweest. Dit kwam niet alleen door de sociale 

controle waardoor bewoners in hun vrijheden 

werden beperkt, maar ook doordat BJorn een zekere 

na1viteit toonde ten opzichte van de werkelijkheid 

waarin hij de Kasbah realiseerde. 

Die werkelijkheid gaf namelijk een nogal afwijkend 

beeld van wat Piet BJorn voor ogen had gehad. 

BJorn was er vanuit gegaan dat de gebouwde 

structuur vele vrijheden zou verschaffen aan de 

bewoners. Door de K.asbah op palen te zetten, zou 

er in de onderbouw volgens de architect genoeg 

ruimte ontstaan voor aanpassingen door bewoners. 

Alleen kwam het helaas nooit zover. Piet BJorn 

had, om met Koolhaas' woorden te spreken, aile 

krachten en machten ontkend die werkzaam waren 

op de locatie. Als de bewoners van de K.asbah al 

de intentie hadden om iets te veranderen aan de 

ruimte onder hun waning dan stu.itten deze plannen 

op hevig verzet van het gemeentelijk woonbedrijf 

of van andere bewoners die niet te spreken waren 

over de veranderingen. werden deze plannen 

gedwarsboomd door de gemeente. 

dus geen sprake. Er is weliswaar een buurtcentrum 

onder de Kasbah gebouwd, maar dit centrum werd 

pas gerealiseerd nadat de bewoners daar lang op 

hadden aangedrongen. Op kleine schaal zijn ook 

ruimten gebouwd die gebruikt kunnen worden als 

hobbyruimten of wink.el. Maar de bouw van deze 

ruimten is net als het buurtcentrum niet spontaan 

ontstaan. Voor beiden geldt dat hierbij Ieiding werd 

gegeven van bovenaf. Voor zowel het buurtcentrum 

als de winkel- en hobbyruimten heeft Piet BJorn 

uiteindelijk op een later tijdstip nog een antwerp 

moeten maken. 

Alleen de illegale toe-eigeningen van nissen onder 

de trappenhuizen ZIJn spontaan ontstaan. Vaak 

hebben bewoners van (kleine) type A-woningen 

deze nissen met wat houtwerk afgebakend om 

over extra bergruimte te kunnen beschikken. Deze 

'spontane' ontwikkelingen worden echter niet 

op prijs gesteld door de huidige bewoners van de 

Kasbah. Er wordt namelijk vee! geklaagd over deze 

'illegale praktijken '. De woningbouwstichting ziet 

het nu nog door de vingers maar zoekt naar andere 

oplossingen. 

lllegale toe·eigening op de begane grond 

Tenslotte kan men de aanwezige kippenren eveneens 

aanmerken als iets dat spontaan is ontstaan. Tach is 

dit ook weer niet helemaal waar .. Het was namelijk 

Piet BJorn die hier de aanzet voor heeft moeten 

geven. Bij de feestelijke opening van de Kasbah 

overhandigde hij tien scharrelkippen, als metafoor 

voor de vrijheid van de toekomstige bewoners. De 

kippen scharrelen nu nog steeds onder de Kasbah. 

AI doen ze dat wei in een ren die volledig op het 

stramien van de constructie is geconstrueerd. 

De kippenren 
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3.3 Het te sterk aanhangen van een 

ideologie 

Een van de grootste zwakten van het antwerp van 

de Kasbah is dat Piet BJorn met zijn antwerp naar 

dat woningen met elkaar in verbinding bracht, en 

enkele identifying devices zoals een kinderboerderij, 

Zo is er tot op de dag van vandaag nauwelijks een 

relatie tussen de woningen in de bovenbouw en de 

mijn mening te sterk zijn ideologie aanhing. Het was een vijver en een boomgaard. grate lege ruimte onder de woningen. 

Bloms vurige wens om een radicale tegenpool van Uiteindelijk werd er uitgerekend op de 

M de Bijlmermeer te ontwerpen en zo was het hem voetgangersdekken bezuin.igd. Hierdoor ontbrak 

er alles aan gelegen dat de Kasbah op paleo gezet de belangrijkste schakel tussen het indivi.duele 

zou worden. Zelfs na fikse bezuinigingen bleef woonhuis en het grate geheel. De configuratieve 

dat idee nog overeind. Helaas sneuvelden door ontwerpwijze was juist in het Ieven geroepen 

die bezuinigingen enkele belangrijke onderdelen om dit soort polariteiten in het antwerp met 

van zijn studieontwerp 'Wonen als stedelijk dak'. elkaar te verzoenen tot duofenomenen, door het 

Het plan o ntbeerde daardoor k.-waliteiten die het instellen van tussengebieden of 'drempels'. Door 

studieontwerp nog wei in zich had en die wellicht de bezuinigingen op het voetgangersdek was 

het meest zijn toe te schrijven aan de configuratieve een belangrijke drempel verdwenen en juist een 

ontwerpwijze. polariteit ontstaan, namelijk tussen de indivi.duele 

waning en het geheel. 

Het studieontwerp voor het stedelijke woondak Maar dit is niet de enige polariteit die is waar te 

bevatte echter nog enkele kenmerken van deze nemen in de Kasbah. Er is namelijk nog een andere 

ontwerpwijze. Zo was er bij dit antwerp uit polariteit die zich nadrukkelijke manifesteert in het 

gegaan van functiemenging en verdichting, een uiteindelijke antwerp, namelijk tussen de onder-

van de belangrijkste thema's van de configuratieve en bovenbouw. De onderbouw was door BJorn, 

ontwerpwijze. Daarnaast had BJorn geprobeerd om op enkele bergingen na, geheel vrij gelaten voor 

de grondvormen van het project, in dit geval de vier stedelijke functies. Omdat er nooit sprake is geweest 

woningtypen, zo te plaatsen dat hun identiteit in het van een redelijke bezetti.ng van deze functies, bleef 

grate geheel niet verloren zou gaan. Deze identiteit er uiteindelijk een kille ruimte over die voornamelijk 

werd tevens versterkt door een voetgangersdek werd gebruikt voor het parkeren van auto's. 

Herienbaar beeld in de onderbouw 

Omdat de woningen op de eerste verdieping geen 

collectieve verbindende ruimten meer hadden door 

de afwezigheid van de voetgangersdekken, en hier 

eveneens geen sprake van was op de begane grand, 

was de Kasbah uiteindelijk niet meer dan een 

aaneenschakeling van individuele wooncellen. Gek 

genoeg kan het zich daarom nog maar nauwelijks 

onderscheiden van een project als de Bijlmermeer. 

Daar het Bloms vurige wens was om een radicale 

tegenpool te ontwerpen van dit woningbouwproject 

in Amsterdam, lukte hem dit aileen in de vorm. 



Kortom, het sterk doorvoeren van zijn ideologie 

had Blom ervan weerhouden om een degelijk 

configuratief antwerp te maken in Hengelo. Bij het 

formuleren van mijn herbestemmingsopgave voor 

de Kasbah heb ik daarom juist de nadruk willen 

leggen op de hierboven beschreven kenmerken van 

die configuratieve ontwerpwijze. Ik ben op zoek 

gegaan naar de configuratieve kwaliteiten van de 

Kasbah die naar aile waarschijnlijkheid nog in de 

huidige complexe woonstructuur besloten liggen 

of die aan te brengen zijn. In de hierna volgende 

hoofdstukken zal ik hier verder op in gaan. 
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Er is in de Kasbah geen sprake van aanzienlijke 

prablemen waardoor het voortbestaan van het 

complex op korte termijn twijfelachtig zou kunnen 

worden. De bouwkundige staat is, na ingrijpend 

onderhoud, prima te noemen. Er zijn enkele 

klachten met betrekking tot de woningen over hoge 

stookosten en gehorigheid. Maar deze problemen 

zijn helaas inherent aan de woonstructuur. 

Er doen zich in en om de Kasbah ook geen 

grote sociale problemen voor. Velen hebben de 

mislukking van Bloms experimentele ontwerpidee 

toegeschreven aan de perifere locatie van het 

project. Maar men zou deze ligging aan de rand van 

Hengelo ook kunnen beschouwen als de redding van 

de oorsprankelijke tekening van de begane grond, 

die destijds bij de gemeente werd ingediend, is 

aangegeven wat wel en niet gerealiseerd is en wat 

illegaal toege-eigend is. 

Zoals al eerder gezegd is er geen sprake van echte 

grote problemen. Toch zijn er een viertal kleine 

problemen te noemen die zich op de begane grond 

van het complex voor doen: 

1. Lege, vaak donkere ruimten 

Omdat er weinig gerealiseerd is onder het stedelijke 

dakis er sprake van veel onbestemde ruimten. Omdat 

de woningen erg diep zijn vanwege de daktuin, en 

het complex. Want wat zou er gebeurd zijn als het de netto hoogte op de begane grond laag is, zijn de 

complex in de binnenstad van Hengelo had gestaan, 

of erger nog: in de binnenstad van Amsterdam? 

Was het dan gebleven bij het tamelijk onschuldig 

toe-eigenen van de nissen onder de trappenhuizen. 

Of zou de Kasbah dan het toned geworden zijn 

van criminaliteit en andere negatieve activiteiten? 

De vele lage, donkere ruimten onder het stedelijk 

dak zouden zich er in ieder geval uitstekend voor 

len en. 

Daaram kan men in het geval van de Kasbah eerder 

spreken over gemiste kansen. Op de volgende 

pagina laat een kaart van de onderbouw zien hoe 

weinig er maar gerealiseerd is onder de Kasbah. Op 

ruimten daaram ook vaak erg donker. 

2. Illegale toe-eigeningen 

Zoals al eerder vermeld zijn veel van de russen 

onder de trappen illegaal toege-eigend (zie kaart: 

oranje). Vaak is dit gedaan door bewoners van 

type A-woningen, omdat zij maar over een kleine 

bergruimte beschikken. Ook gaan er geruchten 

dat er ruimten ingenomen zijn door mensen van 

buitenaf. 

3. De 'winkelstraat' onder het stedelijke dak 

Op de tekening van de begane grand uit 1974 

(zie kaart) staat een winkelstraat aangegeven. Het 

lag in Bloms bedoeling dat de winkels zich op de 

binnenzijde van de Kasbah zouden gaan orienteren. 

Vanwege de beperkte afmetingen en lichtinval van 

deze 'winkelstraat' en de relatief grote winkels die 

zich uiteindelijk gevestigd hebben, is het nauwe 

straatje onbenut gebleven. De winkels hebben 

zich namelijk, heel begrijpelijk, op de wijk Groot

Driene georienteerd. De toch al erg donkere en !age 

'winkelstraat' is door de afgeplakte, en afgetimmerde 

achterkanten van de winkels nog unheimischer 

geworden. 

4. De winkelruimten aan de Jacques Perkstraat 

Het meeste in trek zijn de kleine winkelruimten aan 

de rand van het complex, aan de Jaques Perkstraat. 

Deze winkeltjes openen hun deuren op donderdag 

en maandelijks wordt er een braderie gehouden 

die druk wordt bezocht. Gek genoeg worden 

deze winkels verhuurd aan mensen die niet in de 

Kasbah wonen. Er bestaat bij de bewoners echter 

een grate vraag naar meer van dit soort ruimten. 

Uit gesprekken met bewoners blijkt namelijk dat zij 

al jaren op de wachtlijst staan voor de bestaande 

ruimten. Maar zij krijgen als Kasbah-bewoners gek 

genoeg geen voorrang. 
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lllegaal toege-eigend 

Niet gerealiseerd 

2. Een tweede berying: een nis onder een van de trappenhuizen toege-eigend 
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1 THETISCHE IDEALISERING VAN DE KASBAH: 
DE KWALITEITEN 



5.1 Twee tegenpolen: Kasbah en Bijlmermeer 

In mijn scriptie heb ik uitvoerig gesproken over de 

confrontatie tussen Rem Koolhaas en architecten als 

Van Eyck, Hertzberger en BJorn. De confrontatie 

tussen BJorn en Koolhaas heb ik uiteengezet aan 

de hand van twee projecten die elkaars radicale 

tegenpool waren: de Bijlmermeer en de Kasbah. 

Met de Kasbah wilde Piet Blom het alternatief 

leveren voor de gangbare moderne stedenbouw en 

reageerde daarbij voornamelijk op de Bijlmermeer, 

de wijk die op dat moment werd afgeschilderd als 

nationaal symbool van verschrikking. In Hengelo 

draaide BJorn het ontwerpconcept van de Bijlmer 

daarom letterlijk om. Het moderne woonblok 

werd hierbij neergehaald en op paten gezet om de 

begane grond vrij te maken voor tal van functies 

en stedelijke activiteiten. BJorn refereerde aan de 

warme stedelijkheid die men aantrof in 19e eeuwse 

stadswijken met enorme woondichtheden en een 

grote mate van functiemenging. lets waar in de 

naoorlogse uitbreidingswijken zeker geen sprake van 

was. Deze ruim opgezette wijken waren volgens de 

maatstaven van het Charter van Athene ontworpen 

waarbij aile functies uiteengerafeld en keurig naast 

elkaar gerangschikt werden. 

Rem Koolhaas was echter een van de weuugen 

die het op leek te nemen voor de Bijlmermeer. 

In een tijd waarin de waardering voor deze wijk 

tot een dieptepunt was gezakt, prees Koolhaas 

dit 'volkomen reele product van de maatschappij' 

en haalde daarbij hard uit naar bovenstaande 

architecten die zich volgens hem schuldig maakten 

aan een hypocriete houding ten opzichte van de 

architectuur. 

Omdat Rem Koolhaas de enige was die zijn 

waardering had uitgesproken voor de Bijlmer, werd 

hem in 1986 gevraagd om na te denken over hoe 

deze wijk gered zou kunnen worden. Koolhaas 

beantwoorde die vraag met een plan dat vooral 

uitging van de positieve aspecten van de wijk. 

Hoewel Koolhaas als geen ander de grate problemen 

onderkende, maakte hij gebruik van een listige 

tactiek waarbij hij een 'ander', positief verhaal wist 

te vertellen van de in diskrediet geraakte woonwijk. 

Met dit positieve verhaal -Koolhaas gebruikte 

hierbij de term 'pathetisch idealiseren'- schiep hij 

draagvlak voor nieuwe ingrepen. Met een knipoog 

naar Las Vegas zag hij de Bijlmer als strip van de 

welvaartstaat. 
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Hoe kan de Kasbah gered worden? Een configuratieve reconstructie 

Voor de Kasbah stel ik me nu dezelfde vraag: In dit geval maak ik daarom dankbaar gebruik van Bij het schrijven van mijn 'andere verhaal' van 

Hoe kan dit experimentele woningbouwproject de wijze waarop Koolhaas de negatieve spiraal de Kasbah hebben de inzichten wat betreft de 

gered worden? Welke aanpassingen dienen gedaan o mtrent de Bijlmermeer wist te omzeilen. Ik zal connguratieve ontwerpwijze een grote rol gespeeld. 

te worden om het project te beschermen tegen de vraag hoe de Kasbah gered kan worden daarom In mijn scriptie toonde ik aan dat de Kasbah in feite 

een eventuele sloop? Kortom, hoe kan dit unieke op een vergelijkbare manier beantwoorden en in het enige woningbouwproject geweest zou kunnen 

monument voor de toekomst behouden blijven? navolging van Koolhaas juist niet wijzen op de zijn dat op connguratieve gronden was ontstaan. 

negatieve, maar op de positieve aspecten van het Dat dit niet helemaal tot uitdrukking is gebracht in 

Gek genoeg is de architectuur van de jaren zeventig complex. Doo r een ander verhaal te vertellen van H engelo, is een feit. Naar mijn mening wilde BJorn 

op dit moment evenzeer in diskrediet geraakt. de Kasbah dan gebruikelijk is, ontstaat er als gevolg in Hengelo te graag een radicale tegenhanger van de 

Deze wordt truttig bevonden, woonerven beginnen daarvan, draagvlak voor nieuwe ingrepen. Bijlmer bouwen en vergat daarbij dat zijn kwaliteiten 

gebreken te vertonen en sociale problemen steken als ontwerper op een ander terrein lagen. Hij had 

hierbij de kop op. Gezien de problemen en zwakten In dit hoofdstuk som ik de belangrijkste kwaliteiten immers enkele jaren daarvoor nog de P rix de Rome 

die in dit verslag beschreven zijn, vormt de Kasbah 

hier helaas geen uitzondering op. 

We kunnen van de verschijnigsvorm van het project 

zeggen dat die op zijn minst uit de mode is geraakt. 

Daarnaast vertoont het ontwerp van BJorn veel 

gebreken. Het complex voldoet niet meer aan de 

strenge bouwkundige eisen die vandaag gesteld 

worden. De woningen zijn erg gehorig en de 

stookkosten rijzen de pan uit. Daarnaast 1s van 

het oorspronkelijke ontwerpconcept -stedelijke 

activiteiten op de begane grond- vrijwel niets terecht 

gekomen. H et is daarom allerminst onzeker of en 

hoe de Kasbah uiteindelijk zal overleven. 

van het project op. Aan de ene kant zijn dit 

kwaliteiten die nu a! erkend en gewaardeerd worden. 

Maar daarnaast benoem ik ook de kwaliteiten die 

nu nog onzichtbaar zijn maar zeer zeker aan het 

oppervlak zouden kunnen komen door een nieuwe 

mgreep. 

gewonnen met zijn ontwerp voor een kinderdorp. 

In dit project toonde BJorn aan dat hij als geen 

ander over de capaciteiten beschikte om Aldo van 

E ycks connguratieve on twerpwijze in architectuur 

uit te drukken. Waarschijnlijk mede door de 

internationale afkeuring van zijn afstudeerproject 

'de Ark van N oach ' zal hij bij het ontwerp van de 

Kasbah zijn connguratieve aspiraties uiteindelijk 

hebben Iaten varen. 

Maar waarom wil ik nu, veertig jaar na dato, toch 

weer de nadruk leggen op aspecten van deze 

vergeten ontwerpwijze? Te meer omdat ik denk dat 

deze aspecten een verrijking kunnen betekenen 



voor het antwerp van nieuwe woonwijken. 

In de huidige Vinex-wijken is van samenhang waar 

Blom en Van Eyck zo naar streefde, vrijwel geen 

sprake. Het Nederlandse landschap wordt gretig 

ingenomen door ruim opgezette woonenclaves 

voor de middenklasse. Functiescheiding steekt 

daarbij weer nadrukkelijk de kop op. 

Daarnaast is er tevens een trend waar te nemen 

waarbij men zich nag verder terugtrekt in de Vinex

wijken. De vraag naar geborgenheid in her wonen 

wordt daarbij vertaald in wooncomplexen met een 

gesloten karakter. Vaak vallen projectontwikkelaars 

hierbij terug op eeuwenoude woonvormen zoals 

binnenhoven, wooneilanden en kastelen. 

Deze lezing van wonen in geborgenheid staat 

echter in schril contrast met de wijze waarop Blom 

en Van Eyck hiermee omgingen. Zij waren juist op 

zoek naar een samenhang die zo werd gemist in de 

naoorlogse stedenbouw. In tegenstelling tot de harde 

randen van hedendaagse woningbouwprojecten 

introduceerden zij zachte overgangen tussen de 

openbare ruimte en de individuele sfeer van de 

waning. Daarnaast ontwierpen zij bewust voor 

wijken met een heterogene bevolkingssamenstelling. 

Dit in tegenstelling tot de huidige woondomeinen 

die slechts voor een bepaalde groep bereikbaar 

zijn. 

Een bemiddelende benadering als die van Blom en 

Van Eyck zou daarom zeker niet misstaan in onze 

huidige maatschappij, waarin het in de publieke 

ruimte steeds vaker komt tot harde confrontaties 

tussen verschillende bevolkingsgroepen. 

Ik ben om die reden van mening dar met de 

herinvoering van verschillende elementen van de 

configuratieve ontwerpwijze, tegenwicht geboden 

zou kunnen worden aan de huidige segmentering 

van woonmilieus. 

Termen als 'drempels' en 'duofenomenen', die 

inmiddels in de vergetelheid zijn geraakt, zouden 

weer tot het ontwerprepertoire moeten behoren 

van architecten. Ze bieden wellicht een schat 

aan mogelijkheden voor ontwerpers om tot 

bruikbare alternatieven te komen voor de huidige 

ontwikkelingen in onze maatschappij . 

Mijn herbestemmingsontwerp kan daarom het 

best omschreven worden als een configuratieve 

reconstructie van de Kasbah. Met mijn 'andere 

verhaal' beschrijf ik een configuratieve werkelijkheid 

van de Kasbah waar echter nooit sprake van is 

geweest is maar die zeer zeker voor de hand ligt. 

In de volgende reeks zal blijken welke configuratieve 

as pecten nogaanwezigzijn in de bestaande structuur 

van de Kasbah. 
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De daktuin 

De open verbinding tussen woonkamer en bovenverdieping 

5.2 De kwalieiten 

5.2.1 De woningen 

Het woningendak ziet er, na de renovatie van enkele 

jaren geleden, weer keurig uit. Op enkele klachten 

na over hoge stookkosten en gehorige ruimten, 

worden de woningen ontzettend gewaardeerd. Zo 

is men erg te spreken over de ruimtelijke kwaliteiten 

van de waning. Vooral de woonkamer die in open 

verbinding met de bovenverdieping staat, wordt in 

dit opzicht vaak genoemd door de bewoners. 

Daarnaast worden de daktuinen erg goed gebruikt. 

Op de dakterrassen zien we vee! volwassen groen 

en dit Ievert een mooi beeld op in de Kasbah . Zelfs 

de geringe privacy die men in deze tuin heeft, als 

gevolg van de hoge woondichtheid en de schakering 

van de woningen, wordt door de meeste bewoners 

niet als vervelend ervaren. 



5.2.2 Een overmaat aan ruimte 

De grootste kwaliteit van de Kasbah is ongetwijfeld 

de overmaat aan ruimte onder het complex. Deze 

ruimte is daarnaast erg gemakkelijk in te nemen, 

omdat de constructie en het dak van de te bouwen 

ruimte al aanwezig zijn. Men hoeft aileen een paar 

oiet-dragende wanden neer te zetten om ruimte af 

te bakenen. De illegale toe-eigeoingen op de begane 

grand bewijzen dat nag maar eens. 

Onderzoek naar de woonstructuur wijst uit dat 

nagenoeg onder elke wooing een extra woonruimte 

geplaatst kan worden met een clirecte verbincling 

naar de eerste verclieping. Hierbij kunnen de 

bestaande gemeenschappelijke trappenhuizen 

opgedeeld worden en als interne trappen voor de 

wooingen gebruikt worden. 

De ruimte onder de wooing kan clienen als garage, 

woonruimteen wellichtals hobby- of bedrijfsruimte. 

Omdat de wooing in de oieuwe situatie twee 

ingangen krijgt, in tegenstelling tot het traclitionele 

Nederlandse rijtjeshuis, is een bedrijfsruimte aan 

huis -zowel logistiek als belastingtechnisch- zeer 

interessant. 
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De bestaande schakering van twee wooneenheden 

Extra woonruimten onder de woningen 

Er ontstaat een structuur met stralen en woon-wandelgebieden 
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Het abrupt afbreken van de struclllur Ievert een prachtige arcade op 

5.2.3 Topografische kwaliteiten 

Het afbreken van de structuur 

Om genoeg ruimte over te Iaten random het 

complex, brak Blom zijn vlechtmat van woningen 

abrupt af. Hij deed dat precies op de scheiding 

tussen rwee tegenover elkaar liggende type A

woningen. Dit is overigens de meest voor de hand 

liggende plek. Als Piet Blom de structuur immers 

op een andere plek zou willen afsnijden dan was 

hij genoodzaakt om een nieuw type wooing te 

onrwerpen. 

Uiteindelijk koos Blom dus voor deze meest 

gemakkelijke manier. Maar als gevolg hiervan 

ontstond er aan de randen van het blok echter een 

schitterende ruimte. Deze ruimte is te typeren als 

een arcade. Door de kolommen en trappenhuizen 

die steeds op gepaste afstand van elkaar geplaatst 

zijn, neemt deze ruimte haast monumentale trekken 

a an. 



Binnenhof met colonnade 

Piet BJorn creeerde in de Kasbah een plein. Dit deed 

hij simpelwegdoorenkelewoningen uitdevlechtmat 

van woningen weg te nemen. Wat overblijft, is een 

lege ruimte, met -verrassend genoeg- ontzettend 

veel kwaliteiten. 

Wie door zijn oogharen kijkt ziet een fantastisch 

binnenhof met een prachtige colonnade. Doordat 

de kolommen als bij de hiervoor genoemde arcade 

op dezelfde afstand in het grid geplaatst zijn, kunnen 

ze samen met de pleinwanden die nag gecreeerd 

dienen te worden, de binnenhof vormen. 
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/ ' 
I 

Een rijk hegroeid binnenhof met colonnade 
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Een 'drempel' tussen stad en gebouw 

Een 'drempel' tussen stad en gebouw 

Eerder in dit verslag werd al vermeld dat er grote Namelijk de directe relatie tussen een plein dat 

polariteiten aanwezig zijn in de Kasbah. Zo werd de gericht is op de stad en een plein dat introverter 

afwezigheid van een schakel tussen de individuele van karakter is en gericht is op het gebouw. Het 

waning en het grate geheel genoemd, maar ook plein dat BJorn 'wegsneed' uit het binnenste van de 

de grate polariteit tussen onder- en bovenbouw. structuur en het plein dat hij uit een van de hoeken 

Dit terwijl de configuratieve ontwerpwijze juist 'sneed', zouden samen prima kunnen fungeren als 

in het Ieven was geraepen om polariteiten in het een ideale overgang tussen stad en gebouw. 

on twerp op te heffen, te verzoenen tot zogenaamde 

'duofenomen'. 

Er is echter nog een zeer grate polariteit aan 

te wijzen in de Kasbah, namelijk die tussen het 

complex en de wijk Groot-Driene. De Kasbah 

ligt zowel fysiek als mentaal erg gei'soleerdd in de 

stad Hengelo. De bewoners van de Kasbah blijken 

De werking van die drempel wordt op dit moment 

teniet gedaan door de vele auo's die geparkeerd staan 

op het plein aan de Zwavertsweg. Hierdoor wordt 

het zicht en toegang op de Kasbah ontnomen en 

kunnen we des te meer spreken van een gemiste kans. 

Met een simpele wijziging waarbij de parkeerplaats 

maar weinig op te hebben met de bewoners van de naar het gebied voor de winkels aan de Zwavertsweg 

omliggende woningen, en andersom. Daarnaast 

ligt het complex op een redelijke afstand van de 

open bare weg waardoor de afzondering des te meer 

verhuist, kan men deze drempel tussen stad en 

gebouw opnieuw activeren. Met een concentratie 

van publieke functies aan het voorplein en de hof 

wordt versterkt. zou de toegang naar de Kasbah voor buitenstaaders 

Tach biedt de bestaande structuur van de Kasbah nog meer versterken. Het volgende hoofdstuk zal 

genoeg aanleiding om de relatie stad-gebouw tot hier u.itgebreid op in gaan. 

een duofenomeen te maken, en daarmee letterlijk 

met elkaar te verzoenen. In de structuur treffen we 

namelijk een 'verscholen drempel' aan tussen stad 

en gebouw die ook in vee! andere configuratieve 

prajecten is te onderscheiden. 



5.2.4 Voetgangersdek 

Door de fikse bezuinigingen clie voorafgingen 

aan de uiteindelijke realisatie van de Kasbah en 

waarbij het voetgangersdek sneuvelde, is er een 

grate polariteit tussen de inclividuele wooing en 

het geheel ontstaan. En clit was dan ook de reden 

dat het opgenomen was in het antwerp van de 

stuclie 'wonen als stedelijk dak' (zie h1). Het 

voetgangersdek vormde in clit antwerp namelijk de 

drempel tussen het private domein van de wooing 

en het collectieve domein van het gebouw. 

Toch heeft BJorn er -wellicht bewust- voor gezorgd 

dater in de bestaande structuur nog de mogelijkheid 

ligt om in de toekomst een voetgangersdek aan te 

brengen. Terwijl de einden van de daktuinen met 

zware betonnen afscheiclingen zijn afgebakend 

is dat oiet het geval bij de 'kijkgaten' in de 

trappenhuizen en ter plaatse van de zijkanten van 

de daktuinen. Tevens liggen deze 'gaten' recht 

tegenover elkaar. Met het aanbrengen van een vloer 

tussen de daktuinen en de trappenhuizen zou het 

oorspronkelijke voetgangersdek weer ingesteld 

kunnen worden. 

In het volgende hoofdsuk wordt uitgelegd waar er in 

de herbestemmingsopgave gebruik gemaakt wordt 

van deze kans waarbij wooingen worden gekoppeld 

door een verhoogd voetgangersdek. 
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Galen die opengelaten zijn door Blom en gemakkelijk gekoppeld kunnen worden 



T VERSTEDELIJKINGSPROCES 



Naar aanleiding van de hiervoor beschreven daarom een plek krijgen aan de openbare ruimten 

zwakten, problemen, maar vooral kwaliteiten, heb van het complex. 

ik verstedelijking van de Kasbah voorop gesteld in 

m.ijn herbestemm.ingsopgave. Het moge duidelijk Met het opstellen van het verstedelijkingsproces dat 

zijn, gezien de huidige toe stand van het complex, ik hi ern a aan de hand van zes opeenvolgende stappen 

dat hierbij vooral de onderbouw geactiveerd client uiteen zal zetten, hebben mijn bevindingen over de 

te worden. conflguratieve ontwerpwijze zoals beschreven in 

Door de verstedelijking zal er in de Kasbah sprake het vorige hoofdstuk, een belangrijke rol gespeeld. 

zijn van extra verdichting (door extra woonruimten), De conflguratieve elementen die ik uiteindelijk in de 

en functiemenging. Omdat men op de huidige Kasbah heb aangetroffen worden daarom met dit 

perifere locatie nog steeds niet magverwachten dater verstedelijkingsproces versterkt en / of uitgewerkt. 

voldoende aantrekkingskracht zal zijn voor stedelijk 

programma, probeer ik het aanwezige programma 

met m.ijn antwerp op een dusdanige manier te 

organiseren, opdat het complex geactiveerd wordt. 

Ondanks het m.islukken van Bloms experimentele 

ontwerpidee, waarbij tevergeefs beroep werd gedaan 

op de zelfwerkzaamheid van de bewoners, is er 

evenwel nog sprake van een gevarieerd programma 

in de onderbouw. Echter, ditgevarieerde programma 

is niet 'aanwezig'. Juist het programma dat 

buitenstaanders naar de Kasbah zou moeten trekken, 

zoals het buurtcentrum en het kinderdagverblijf, 

heeft geen geschikte plek onder het stedelijke dak 

gekregen. Zowel het kinderdagverblijf als het 

buurtcentrum zijn 'weggewerkt' aan de de randen 

van het complex. In een van de stappen van m.ijn 

verstedelijkingsproces zal dit publieke programma 
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1. Bestaande situatie: programma behouden 

Hiernaast is een beeld gegeven van de bestaande 

situatie van de Kasbah ter plaatse van de 

begane grond. Er is sprake van een gevarieerd 

programma, dat ik op zijn rninst in rnijn 

herbestemrningsonrwerp wil behouden . 

Het programma bevindt zich op dit moment nogal 

verspreid over de structuur. Om verstedelijking 

van het complex mogelijk te kunnen maken 

client hier, naar rnijn mening, meer sturing aan 

gegeven te worden. Publieke functies zullen zich 

concentreren aan de publieke ruimten van onder 

andere het voorplein en de hof. 

·· ·· t ~: .: - ~ - l ~:. :· ··· ~ -~ - ~-; .: r ·· · : _ :~ _. ·· · :. :: ~-··: ~~-r -- ~ -~-r- -~.:~; ·· ·· 



Onherkenbaar: de ingang van het buurtcentrum 

II 

I. Bergingenwoningen 
I. Call 
3.\Vinkei!/Mantoren 
4. Winkeltje~bobbyru imten 

5 . 8uurte~ntrum/lindardagverblijl 

6. Beh!irder woningbouwstichting 
l. !ippanhok 

Het huidige porgramma van de Kasbah, op de begane grond 
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2. Sloop van bebouwing in de onderbouw 

Gezien de kansen die in de Kasbah voor het 

oprapen liggen ten aanzien van de ruimten onder 

de woningen, wil ik de gehele begane grond vrij 

maken en ga daarom uit van de volledige sloop van 

aile ruimten die zich daar nu bevinden. (dat zijn o.a. 

bergingen, buurtcentrum, het kinderdagverblijf, een 

cafe, winkels etcetera). 

Wat op dat moment over blijft is de constructie 

van het stedelijk dak. Deze bestaat voornamelijk 

uit een zee van kolommen die zich voortzetten op 

een orthogonaal raster van 5,1 x 6,6 m. Ook spaar 

ik de beeldbepalende betonnen trappenhuizen van 

het complex (zie hiernaast). Zij ontsluiten niet 

aileen de woningen, maar zijn ook zeer belangrijke 

constuctieve elementen in de structuur. Naast 

• --- · ~ ___ ; . ... ; : . . ~ j :.. ~ ~- · : ___ ; : ... : 
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Trappenhuis naar twee type C-woningen 

Trappenhuis dat twee type A· en twee type 8-woningen ontsluit 

Trappenhuisdat vier type A· en vier type 8-woningen ontsluit 
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4 Woon-wandelgebeid 
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3. Maximaal profiteren van de structuur 

Na sloop van de bebouwing in de onderbouw, 

ga ik de vrijgekomen ruimte maximaal benutten. Ik 

sta met deze stap m feite aan de zijde 

van de prajectontwikkelaar die zeer zeker 

gei"nteresseerd zal zijn in de hoge woondichtheid 

van deze structuur die vele malen hager 

IS dan die van de omliggende bebouwing. 

Daaram maak ik in deze stap maximaal gebruik van 

de bestaande stuctuur en bied ik alle woningen in het 

stedelijk dak een extra ruimte op de begane grand. 

Deze ruimten op de begane grand zullen steeds 

twee ingangen lrijgen. De tuin die een tweede ingang 

bij het traditonele hollande rijtjeshuis onmogelijk 

maakt, bevindt zich namelijk op de eerste verdieping. 

Het resultaat op de begane grand is een ordinair 

stratenpatroon waarbij straten voor auot's 

afgewisseld worden door woon-wandelgebieden. 
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Buryerweeshuis {Aido van Eyck): Een drnmpellussen slad en weeshuis. 
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4. Drempel tussen stad en Kasbah 

Om de gei'soleerde ligging van de Kasbah 

enigszins te verrninderen breng ik, in navolging 

van Van Eyck en BJorn (zie links), een zogenaamde 

'drempel' aan tussen stad en gebouw. In deze 

drempel wordt een directe relatie gelegd tussen een 

openbaar voorplein en het publieke domein van 

de in de Kasbah verscholen hof. De verbinding 

komt tot stand doordat ik de randen van beide 

plekken benadruk door pleinwanden. Tevens trek 

ik de eerder genoemde colonnade vanuit de hof 

door tot op het voorplein. De hof wordt kleiner 

dan het bestaande plein in de Kasbah. Aan het 

einde van de hof bouw ik de bestaande structuur 

uit met twee 'opgeblazen' versies van de standaard 

grondvorm van de structuur. Deze ' hoofdletters' 

in de structuur vormen de ideale pleinwand en 

huisvesten een studentenhuis en een centrum voor 

de kunsten . 



Op clit moment wordt mijn beoogde voorplein in 

beslag genomen door een parkeerplaats. Bewoners 

en bezoekers van de Kasbah kunnen hier hun auto 

parkeren. Het beeld van auto's blokkeert echter de 

fysieke, maar ook mentale toegang tot de Kasbah. 

Om die reden verplaats ik de parkeerplaats naar de 

grote ruimte voor de winkels. Een veellogischere 

plek op het kavel, met daarbij even veel ruimte. 
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5. Verbindende molenwiekpatronen 

In het plan zijn verschillende gebieden aan te wijzen 

met ieder een eigen karakter. (zie rechts) Om de 

verschillende gebieden met elkaar in verbinding te 

stellen, maak ik doorgangen in de structuur op basis 

van twee tegengestelde molenwiekpatronen. 

In de configuratieve ontwerpwijze werd veelvuldig 

gebnuk gemaakt van dit soort patronen. Bij 

zowel Aldo van Eyck als Piet Blom zijn deze 

vaak in ontwerpen opgedoken. Volgende deze 

architecten zorgde het molenwiekpatroon namelijk 

voor een bepaalde openheid en geslotenheid in 

het antwerp. De rust die in het centrum van een 

molenwiekpatroon besloten ligt wordt namelijk 

afgewisseld door de dynamiek van de centrifugale 

bewegingen. 

~- - ._ _: 

Commerciele ruimten 
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'Groene' ruimte 
, - -. .. l 

Voorplein 
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6. Architectonisch expliciteren van het onbestemde 

Hoewel ik in mijn scriptie ook zeer zeker kritiek 

had op het onrwerp van de Kasbah, is dit in de 

voorgaande stappen van het verstedelijkingsproces 

nog niet tot uiting gebracht. Met de zesde en 

laatste stap geef ik middels een 'vreemd spoor' 

daarom kritiek op de ideologische lading van 

het project waa.rbij BJorn te zeer een radicale 

tegenhanger wilde ontwerpen van de Bijlmermeer. 

Door het blok op te tillen om hierdoor het 

grondvlak vrij te kunnen maken voor spontane 

activiteiten, ging BJorn de strijd aan met de 

monotone leegte die ontstaan was door de 

moderne stedenbouw. Waar die leegte door 

vee] van zijn collega's vaak werd opgevuld met 

programma-injecties, vertrouwde BJorn volledig 

op de zelfwerkzaa.mheid van de bewoners van de 

Kasbah.(zie p. 1 0) 
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Paradox: de leegte is schitterend! 

Echter, de paradox bestaat in het feit dat de leegte 

die BJorn zo verafschuwde, juist is ontstaan in de 

Kasbah, omdat van zelfwerkzaamheid nooit sprake 

is geweest. De paradox gaat nog verder: De leegte 

die is ontstaan heeft zelfs nog meer kwaliteiten 

dat hetgeen dat gebouwd is op de begane grand. 

De lege plekken hebben namelijk nog de belofte 

in zich dat er iets kan gebeuren en tevens is door 

de leegten de schakering tussen licht en danker te 

ervaren. 

Een harmonisch evenwicht? 

In de voorgaande stappen van het 

verstedelijkingsproces heeft alles een plek gekregen 

binnen de Kasbah. Alle onbestemde ruimten zijn 

bestemd geworden en elke plek heeft een naam 

gekregen. Maar in deze configuratieve 
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reconstructie heeft echter alles dezelfde waarde. 

Van Eycks ontwerpwijze ging uit van harmonie 

in het antwerp omdat er sprake was van een 

dynamische evenwicht. Maa.r een negatieve lezing 

hiervan zou kunnen zijn dat in dat geval alles van 

gelijke waarde is en zodoende tegen elkaar weg te 

strepen is. 

Podia voor het onbestemde 

Daarom ga ik juist met deze laatste stap de 

leegte, het onbestemde waar BJorn zich zeer 

ongemakkelijk bij voelde, architectonisch 

expliciet maken. Dat doe ik door er podia voor te 

ontwerpen. Ik heb me hierbij Iaten inspireren door 

het werk van kunstenaar Krijn de Koning. Op een 

vergelijkbare manier maa.k ik cirkelvormige podia 

in verschillen kleuren en mateo. De podia vreten 

als het ware de bebouwing uit, waarbij zij omgeven 



worden door wit gepleisterde wanden die abrupt 

de houten wanden doorbreken. Met deze stap 

ontstaan er extra doorgangen in de structuur, 

wordt de ingang van het kinderdagverblijf en 

studentenhuis benadrukt, krijgen de kippen een 

podium en krijgt zelfs Blom zijn eigen sokkel op 

de binnehof. In het kader van zelfwerkzaamheid 

zal het standbeeld van Blom nog wel geleverd en 

geplaatst moeten worden door de bewoners. 

De Paviljoens. Almere (1996)·Krijn de Koning 
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G) 10 20m 

Plattegrond. begane grond 

BESTAANliE SHUAHE 

I. Bergingen 

~ J 
2. Cafe 
3. Winkels/kantoren 
4. Winkelqes/hobbyruimten 
5. Buurtcentrum/kinden!agverblijf 
6. Beheen!er woningbouwstichting 
7. Kippenhok 



NIEUWE SHUATIE 

Ruimten: 
A 

B 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Voorplein 
Hot 
Arcade aan groen ruimte 
Parkeren 
Collectieve woonruimten 

Woningen 
Studentenwoningen 
Centrum voor de kunsten 
Wonen·werken 
Commerciele ruimten 
Kindenfagverbijl 
CafeJbuurtcentrum 
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BESTAANDE SITUATIE 

- Woningen 
Daktuinen 

10 10m 

Plattegrond, eerste verdieping 
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NIEUWE SITUATIE 
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BESTAANDE SITUATIE 

Woningen 

Q 0 10 10m 

Plattegrond, tweede verdieping 



NIEUWE SITUATIE 

Q 0 10 20m 

Plattegrond. tweede verdieping 

2. 
3. 
7. 

Woningen 
Studentenwoningen 
Centrum voor de kunslen 
Caili/buurtcentrum Cafe 
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Ooorsnede 1 a 

10 20m Ooorsnede 1b 

II 
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Doorsnede 2a 

Doorsnede 2b 
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Ooorsnede Ja 

B 

10 20m Doorsnede Jb 

.., .., 



NDEN IN DE ONDERBOUW 



Een kakafonie van rnaterialen 

Een van de grootste kwaliteiten van het de Kasbah, toegepast worden. Door simpelweg het metselwerk met veel zorg werd uitgewerkt door een architect 

zoals beschreven, is dater een overmaat aan ruimte door te zetten zou er wellicht geen sprake meer zijn met een timmermansverleden. 

is in de onderbouw. Deze ruimte is vrij gemakkelijk van een polariteit, maar daarentegen ook zeker niet 

in te nemen, want de constructie, het dak, staat 

immers al. Slechts met niet-dragende wanden 

kan men ruimten afbakenen. Dat dit gemakkelijk 

is, bewijzen de illegaal toegeeigende nissen van 

trappenhuizen in de onderbouw. Het gevolg is dater 

zeer grote verschillen optreden in materiaalgebruik. 

Op somrnige plekken is een nis afgebakend met 

wat brandhout, op een andere plek is daarentegen 

met uiterste zorg, en respect voor het bestaande, 

een berging in elkaar getimmerd. Het nadeel van 

dit gevarieerde materiaalgebruik is dat de polariteit 

tussen het stedelijk dak en de onderbouw, aileen 

maar groter wordt omdat de onderbouw met al die 

verschillende materialen geen weerstand kan bieden 

tegen het in beton en basks teen uitgevoerde dak dat 

zwaar op de onderbouw rust. 

Houten afwerking 

Naar rnijn mening is het daarom van groot belang 

dater slechts een afwerking wordt toegepast op de 

begane grond. Dit is nodig om juist de polariteit 

van een duofenomeen. 

In mijn herbstemrningsontwerp heb ik daarom 

gekozen voor een afwerking van verticale houten 

latten van 60 x 19 mm, uitgevoerd in gebeitst dark 

red Meranti. Ik kies tevens voor deze afwerking om 

de configuratieve reconstructie compleet te maken. 

Dark Red Meranti 

Met het hout geef ik namelijk indirect kritiek op de 

teleurstellende renovatie van de Kasbah van enkele 

jaren geleden, waarbij aile oorspronkelijke houten 

kozijnen (in dark red Meranti) zijn vervangen door 

onderhoudsarme kunststof kozijnen. Hiermee 

verdween als gevolg ook de warme uitstraling en 

werd vervangen door verfkleuren. Het houtwerk in 

de traphekken en vloerafscheidingen is tegelijkertijd 

tussen het dak en de onderbouw te overwinnen en met de vervanging van de kozijnen, in dezelfde 

te verzoenen tot een 'duofenomeen'. Er moet in de kleuren geschilderd. Dit doet echter geen recht aan 

onderbouw dan ook zeker een ander materiaal de nauwkeurige detaillering van het bestaande dat 

Uitvoering 

Ook qua uitvoering past de gekozen afwerking 

uitstekend bij de Kasbah. Naast het grote voordeel 

schuilt er ook een groot nadeel in het bouwen 

onder een bestaande constructie. Metselen gaat 

bijvoorbeeld lastig onder het stedelijke dak. De 

bovenste lagen zijn immers moelijk aan te brengen. 

Dat is af te zien aan de winkeltjes in de Kasbah 

die eveneens in baksteen zijn uitgevoerd. Een meter 

onder hetdakis men opgehouden methetmetselwerk 

en heeft men een gevelvullende pui aangebracht. 

De keuze voor een afwerking van houten latten 

op geprefabriceerde houtskeletbouwwanden geeft 

ten aanzien van de uitvoering geen beperkingen 

in het antwerp. Daarnaast zal de keuze voor 

deze bouwmethode kostenbesparend zijn. Vele 

wandelementen kunnen namelijk in een hoge 

seriematige productie van tevoren vervaardigd 

worden. Tevens zal de verwerking op de bouwplaats 

weinig tijd in beslag nemen. 
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Portalen 

Bij het antwerp van de wanden in de onderbouw 

heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de bestaande 

betonnen portalen die onderdeel zijn van de 

trappenhuizen. De wand wordt ingesloten door 

steeds twee van deze beeldbepalende portalen en 

krijgt als gevolg een bepaalde ritmiek met zich mee. 

Tevens markeert elke portaal, zowel in de achter

als voorgevel, de ingang van twee aangrenzende 

worungen. 

Duofenomeen 

Om de innige relatie die ontstaat tussen onder- en 

bovenbouw nog meer te versterken, zal de houten 

wand zich ook in de bovenbouw gaan manifesteren. 

Door de schakering van de woningen in de 

structuur zal de houten wand zijn intrede doen op 

de eerste verdieping. Tevens gaat de houten wand 

daar de hoek om en schiet als het ware als een plant 

omhoog met aftakkingen in vloerfscheidingen en 

afscheidingen van trappenhuizen. Tevens vervangt 

de houten wand plaatselijk de kunststof kozijnen De beeldbepalende betonnen portalen in de bestaande structuur 

om een kritisch signaal te geven over de recente 

materiaalkeuze van de eigenaar van het complex. 
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10 20m 

De 'voorgevel': Aanzicht horizontale en verticale doorsnede 

w 10 20m 

I 
De 'achtergevel': Aanzicht. horizontale en verticale doorsnede 



+-++-+-----"'"<-H-+--- Wandopbouw: 

Detail! 

• Houten latten. 60x1 9 mm 
• Tengels 22x38 mm 
• Vochtwerende dampopen laag 
• Multiplex 1 0 mm 
• Stijl-en regelwerk 121x38 mm 
• Minerale wol1 00 mm 
· Multiplex 10 mm 
• Binnenafwerking 

Oetail2 

Wandopbouw: 
• Houten latten 60x1 9 mm 

• Tengels 22x38 mm 
· Vochtwerende damp open laag 

• Multiplex 10 mm 
• Stijl-en regelwerk 121x38 mm 

· Minerale woll 00 mm 
• Multiplex 1 0 mm 
• Binnenafwerking 
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lsometria van de 'voorgavel' 
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lsometrie van de · achtergevel' 



PRESSIES 
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