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How an "in-between" space is activated by the motion of bodies in that space; 

How programmed activities, when strategically located, can charge an un-programmed 

space (The in-between); 

How architecture is about designing conditions, rather than conditioning designs; 

How architecture is about identifying, and ultimately, releasing potentialities hidden in 

a site, a program, or their social context. 

(Bernard Tschumi) 
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Samenvatting 

Architectuur van de stad wordt tegenwoordig vaak gekenmerkt bestaat in een Top Down en een Bottom Up planning van 

door een modieuze oppervlakkigheid. Stedelijke vormen en de stad. In de Top Down planning overheerst een utopisch 

sociale idealen hebben geen kans tegenover de economische gedachtegoed. In de Bottom Up planning komt de ware aard 

krachten in de stad. Steden gaan zich steeds meer profileren van de stad naar boven. De problematiek van dichtheid, 

als merknaam en hopen zo op meer mediabekendheid. inventieve strategieen, cultuur en gewoonten. 

Maar er zijn ook steden waar naast deze ontwikkelingen 

andere interessante architectonische concepten ontstaan. 

De enorm groeiende steden als Hong Kong en Tokyo zijn hier 

een voorbeeld van. 

Bewoners worden steeds creatiever en innovatiever in het 

omgaan met de beperkte ruimte. De steden doen zich voor als 

totale chaos, een moza"iek aan gebeurtenissen. Er ontstaat 

een soort globale eenheid waarin voortdurend veranderingen 

plaatsvinden. Deze veranderingen zijn voornamelijk waar te 

nemen in de "leftover space". Hier ontstaat een vloeiende 

overgang tussen binnen- en buitenruimten. De identiteit van 

de stad wordt steeds meer bepaald door de gebeurtenissen 

in deze ruimten. Het is niet meer de Eifeltoren of het 

vrijheidsbeeld dat laat zien wat de stad daadwerkelijk is, 

maar het gaat juist om de dynamiek van de stad. Door het 

vergroten van de dichtheid neemt de druk op deze plekken 

in de stad toe. 

Dit afstudeerproject is een onderzoek naar steden met een 

hoge dichtheid. Als basis van dit onderzoek is allereerst een 

studie gedaan naar utopische en zelforganiserende steden. 

In deze studie komt naar voren dat er een duidelijk verschil 

Naar aanleiding van deze studie is met het gehele 

afstudeeratelier, bestaande uit 10 studenten, een ontwerp 

gemaakt voor een nieuwe stad met een zeer hoge dichtheid . 

Deze nieuwe stad is geprojecteerd in de Bijlmermeer, 

Amsterdam. Problemen als Hcht, Iucht en leefbaarheid zijn 

tijdens dit ontwerptraject veel aan bod gekomen. 

Om inzicht te geven in deze nieuwe stad is in dit 

afstudeerproject een knooppunt in deze stad ontworpen. Dit 

ontwerp geeft inzicht in het omgaan met een hoge dichtheid 

op een plek in de stad waar verschillende modaliteiten en 

stedelijk programma elkaar kruisen en tegelijk versterken. 
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Voorwoord 

Het atelier Clustering waar dit ontwerp onderdeel van 

uitmaakt is gestart in Februari 2007. Als gezamenlijk atelier 

zijn we van start gegaan met een onderzoek naar steden. 

Zowel ideaalsteden, steden waar een ideale samenleving 

centraal staat, als zelforganiserende steden zijn onderdeel 

van het onderzoek. Door het samenwerken in een atelier 

is in de beginperiode veel materiaal verzameld. Tijdens 

wekelijkse presentaties werd iedereen uit het atelier op de 

hoogte gehouden van de andere onderzoeken. Dit onderzoek 

is uiteindelijk de basis geworden van de ontwerpopgave. Het 

was een vliegende start van het afstuderen. 

Na een korte excursie naar Wenen, waar we projecten van 

Loos, de Sargfabrik en de Wiener Hofe hebben bezocht is 

een eerste periode van ontwerpen aangebroken. Als opgave; 

een stuk stad 100 x 200 x 60 meter met een fsi: 5,0. In een 

grid van 10 kavels heeft elke student een ontwerp gemaakt. 

Een goede samenwerking met de buren was noodzakelijk 

om een leefbaar ontwerp te maken in deze hoge dichtheid. 

Het gebied rond metrostation Kraaiennest in de Bijlmermeer 

is als onderlegger gebruikt voor het totale project van 400 

x 500 meter. Enkele Bijlmerfats en de infrastructuur zijn 

overgenomen in het project en zijn nu onderdeel van het 

stedenbouwkundige plan. 

Na het afronden van dit project is iedereen uit het atelier voor 

zichzelf een locatie gaan zoeken in deze nieuwe stad. Door 

nu nog verder in te zoomen wordt een poging gedaan de 

geloofwaardigheid van deze enorm dichte stad te vergroten. 

Het gebouw dat ik uiteindelijk heb ontworpen en dat in dit 

verslag verder zal worden beschreven bestaat uit een 

knooppunt rond het metrostation. 
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lnleiding 

Dichtheid wordt een steeds belangrijker thema in de 

Nederlandse stedenbouw. Het lijkt wei over te waaien ,uit de 

nieuwe steden in Azie, waar ongekende dichtheden gehaald 

worden. Regelgeving en gewoonten zorgen er daar voor dat 

de snel ontwikkelende steden zich steeds verder uitbreiden, 

of misschien wei inbreiden. Door geografische factoren is er 

soms geen andere uitweg. Efficientie is een belangrijk thema 

in deze steden. Achter deze chaotisch ogende stedelijke 

netwerken zitten vaak gesmeerde systemen zoals het 

openbaar vervoer. 

In Nederland zie je steeds meer berichten verschijnen dat 

steden nieuwe bouwgrond binnen de eigen gemeentelijke 

grenzen moeten zoeken. Het buitengebied raakt vol en men 

wil het Nederlandse landschap toch enigszins in tact Iaten. 

Door de komst van de auto werd het voor Nederlanders in de 

jaren 70 steeds aantrekkelijker om buiten de stad te wonen. 

Zo is ook de Bijlmermeer ontstaan. Wonen in een landelijke 

omgeving. Veel Vinex wijken zijn een vervolg op deze vlucht 

uit de stad. En uiteindelijk is een nieuwe trend; het wonen in 

gated communities midden in het landschap. 

Het gevolg; de dagelijks terugkerende files. Het reizen van 

vroeger is er tegenwoordig niet meer bij. Ook de olieprijs 

die elke dag een nieuw record aantikt zal een verandering 

veroorzaken in Nederland. Zal Nederland uiteindelijk ook 

meer gaan verdichten? Meer mensen in de stad betekent 

niet direct een onleefbare stad. Er kunnen gebieden in de 

stad worden aangewezen waar hogere dichtheden worden 

gehaald dan in andere gebieden. Belangrijke knooppunten 

zullen verdichten, daar waar verschillende modaliteiten 

samen komen. Andere gebieden zorgen voor veel Iucht en 

Iicht in de stad. 

Dit afstudeerproject is een half realistische en halftheoretische 

zoektocht naar dichtheid. Wat zijn belangrijke focuspunten 

en waar zit de marge voor een goed stedenbouwkundig 

ontwerp met hoge dichtheld? 









afbee/ding 4: 
Giambattista Nolli, kaart van Rome 1748. Deze kaart 
laat de openbare ruimten versus de prive-ruimten zien. 
Nolli tekent niet aileen de straat was openbaar, maar 
ook toegankelijke ruimte binnen gebouwen. 

Hoge dichtheid in de stad 

lnleiding 

Aan iedere stad ligt een vorm van organisatie te grondslag. 

Zijn het de bewoners zelf die de stad vormen of hebben 

gevormd, of is de sturing van bovenaf doorslaggevend 

voor de huidige verschijningsvorm? Top down planning en 

Bottom Up planning kom je in verschillende vormen in de 

stedenbouw tegen. In dit essay wordt de planning van vier 

verschillende vormen van stedenbouw tegenover elkaar 

gezet. De casestudies zijn; een voorloper van de stedenbouw, 

de Griekse Polis; een zelforganiserende stad, New Babylon 

van Constant Nieuwenhuys; de zelforganiserende Favales in 

Rio de Janeiro; en een mengvorm, Hong Kong. 

Hoe wordt er omgesprongen met de beschikbare ruimte in 

deze steden? Wordt het volledig overgelaten aan de bewoners 

zelf of ligt er een structurerend plan aan ten grondslag? 

Open plekken in de stad zijn een belangrijk instrument om 

een stad te beleven, het zijn de plekken van ontmoeting en 

uitwisseling. Om een goede vergelijking te maken tussen de 

verschillende steden is gezocht naar deze open plekken, de 

tussenruimten. Hier komt de ware identiteit van de stad naar 

voren. 
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Ontstaan van de stad 

De Griekse Polis kan gezien worden als de voorloper van onze Wat we kunnen opmerken in de Griekse stad is het feit dat 

stedenbouw, een zoektocht naar een meer georganiseerde niet aile ruimte bestemd is. Tussen de bebouwing in de 

staatsvorm. oude Griekse stad was leegte. Deze tussenruimte had nag 

geen functie en diende aileen als ruimte om je van de ene 

De Griekse polis was van oorsprong een autarkische en naar de andere plek te verplaatsen. Later zien we dat in de 

agrarische stad, waar verschillende boerderijen de stad Romeinse steden deze leegte wei een functie krijgt en meer 

vormden. Het tussenliggende land werd gebruikt om de een onderdeel van de stad gaat worden. 

stad te voorzien van voedsel en producten. In de schijnbaar 

willekeurige organisatie van deze steden kan tach een soort De Griekse stad heeft zijn vorm voornamelijk te danken aan 

blauwdruk onderscheiden worden. Bepaalde componenten de bewoners zelf, er bestond geen vaste onderlegger. De 

zien we steeds terugkomen in de oude Griekse steden. blauwdruk komt dan oak voornamelijk voort uit het kleinste 

sociale netwerk, de organisatie van het eigen huis. 

Het schema van deze blauwdruk bestaat uit de volgende 

componenten; chora: het achterland, agora: publieke deel 

van de stad, oikos: private deel van de stad en de acropolis 

en necropolis als tussenvormen tussen publiek en prive 

(tempel, school, theater).1 

Als we bijvoorbeeld kijken naar opgravingen van de oude 

stad Gournia op Kreta, zien we dat de stad bestaat uit 

verschillende ruimtes en pleinen, schijnbaar willekeurig 

georganiseerd langs smalle paden en stegen. Tach zijn er 

vier componenten van het schema van de blauwdruk terug 

te vinden; publiek plein, tempel , paleis en woningen. Deze 

organisatie van de stad kan gezien worden als een opschaling 

van de organisatie van het huis, waar deze componenten oak 

zichtbaar zijn. 

afbeelding 5: 
Goumia, oost Kreta. 1500 v. Chr. 
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Een nieuwe zelforganiserende stad 

Een extreme vorm van zelforganisatie is het New Babylon van urbanisme', die kritiek uitte op de modernistische stedenbouw 

Constant Nieuwenhuys. Constant stelt met zijn project 'New van die tjjd, vrij vertaald; stedenbouw als eenheid. 

Babylon' een nieuwe maatschappij voor waarin een nieuwe 

mens, de 'Homo Ludens' leeft. De nieuwe stad bestaat uit een Constant is in de beginjaren betrokken bij de o,prichting van 

megastructuur die is verheven boven het landschap. Het open de Situationist International. Een van de andere oprichters 

land onder deze structuur is ingenomen door snelwegverkeer was Guy Debord. Het doel van de Sl was om de greep van 

en een volledig gemechaniseerde landbouwproductie. de spektakelmaatschappij te verminderen en situaties te 

scheppen waarin mensen hun eigen bewustzijn terug konden 

Volgens Constant is er door een gebrek aan bewegingsruimte vinden. 

in de steeds grater wordende steden behoefte aan een 

nieuwe verhouding tussen ruimte en psychologie. Men zal 

aan psychologische ruimten moeten terugwinnen wat men 

aan geometrische ruimte verliest. Dit wordt vastgelegd in een 

psychogeografie van de onbewuste invloed van de stedelijke 

sfeer. De psychogeografie maakt van deze invloeden een 

artistiek medium ten dienste van een collectieve omvorming 

van de sociale ruimten.Van elk punt in de stedelijke structuur 

zal de psychologische kwaliteit telkens worden aangepast 

om de ervaringen van de mensen die er doorheen trekken te 

verdiepen. Aile vormen van mobiliteit worden gestimuleerd. 

Een sleutelpraktijk van de Sl was het ronddolen door de 

stad, de derive. Het was een techniek van het doorkruisen 

van wisselende omgevingen in de stad. Hierdoor werd 

de psychogeografie van de stad in kaart gebracht. In de 

publicaties van The Naked City van Guy Debord, zien we 

hoe deze derive werkt. Het is een fragmentarische kaart van 

Parijs waar aile zone's of ambiance' vertegenwoordigd zijn. 

De pijlen geven een noodzakelijke verplaatsing tussen de 

zone's weer. 

De structuur zelf zal mobiel zijn en geen vast omschreven Het 'New Babylon' van Constant Nieuwenhuys kent enkele 

identiteit hebben. Constant gaat in zijn 'New Babylon' uit vergelijkenissen met de stedenbouw van Team 10. Projecten 

van een ruimtelijke differentiatie met verschil in dichtheid en van Van Eyck en Le Corbusier hebben veel overeenkomsten 

configuratie. met de megastructuur zoals Constant deze voorstelde. Echter 

een groat verschil zit in de uitwerking van de projecten. De 

Dit project van Constant kan gezien worden als een ruimtelijke projecten van Team 10, zoals het burgerweeshuis van Van 

vertaling van het gedachtegoed van de Situationisten begin Eyck, vertonen een soort labyrintische organisatie, maar zijn 

1950. Een belangrijk begrip bij de Situationisten is 'unitair op een zeer generieke manier opgebouwd. Er is een logische 
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ordening van woning naar straat naar buurt en uiteindelijk 

naar de stad. In het 'New Babylon" van Constant worden juist 

de grenzen tussen het collectief en het individu opgeheven. 

Zonder open bare ruimte is geen cultuur denkbaar. Het Forum 

in de oudheid, het marktplein in de middeleeuwen, later de 

boulevard, dat zijn plaatsen waar het culturele Ieven zich 

ontplooit. 2 

Als we een vergelijking maken met bijvoorbeeld 'La Ville 

Radieuse' van Le Corbusier zien we nog beter wat hiermee 

wordt bedoeld. In het plan van Le Corbusier zien we een 

strikte scheiding tussen wonen, werken en recreeren. Het 

vierde element, infrastructuur zorgt enkel voor de uitwisseling 

tussen deze onderdelen. 

Ontmoetingen zijn in deze vierde ruimte, een soort 

Ook Guy Debord ziet de stad als een samenspel van sferen tussenruimte, uitgesloten 

die de uiteindelijk de stad vormen. Het huis is niet het meest 

elementaire object in de stad. 

"The most elementary unit of unitary urbanism is not the 

house, but the architectural complex, which combines all the 

factors that makes up an ambiance, or a series of distinct 

ambiences, on the scale of the constructed situation. The 

spatial development must take into account the emotional 

effects that the experimental city will determine... The 

comrades who call for a new, free architecture must 

understand that this new architecture will primarily be based 

not on free, poetic lines and forms- in the sense that today's 

"lyrical abstract" painting uses those words - but rather on the 

atmospheric effects of rooms, hallways, streets, atmospheres 

linked to the gestures they contain."3 

lnteressant in het werk van Constant is dat hij een volledig 

collectieve ruimte voorstelt in zijn nieuwe stad. Een ruimte 

voor ontmoetingen en interactie, het 'unitair urbanisme'. 

afbeelding 7: 
Burgerweeshuis, A/do van Eijck 
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afbeeldlng 8: 
Ville Radieuse, Le Corbusier 1931. 
Zone inde/ing; kantoren (boven), woningen 
(midden), industrie (onder). 

[ : 1 • I 
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afbeeldlng 9: 
The Naked City, Guy Debord 1957. 

THE KED CITY 
ILLU T JTION D l HYPO H(SE D£S PLAQU 

TOUR A TES El PSVC D EO IAPHIQUE 





Tussenruimte 

We zouden de open plekken in de stad kunnen zien als een so-called spontaneous building which we are familiar with, for 

soort tussenruimte. Een ruimte die volgens de Smithsons example, •in the villages of modern India, or in the mediaeval 

ter invulling is door derden. Een ruimte die een bepaalde European town. That is, decisions were made through 

nieuwsgierigheid opwekt. Hier ontstaan confrontaties tussen some process, the mechanisms of which are now no longer 

verschillende ideeen en concepten, "The space between". available to us, which enabled the correct gesture to be made 

in the situation." 5 

De Smithsons schreven hierover een artikel in het tijdschrift 

Oppositions, nr. 4, 1974, pp. 76-78. In de projecten van de De Smithsons merken een verschil op tussen de tussenruimte 

Smithsons is deze "space between" te herkennen. Een goed in de Amerikaanse stedenbouw en de Europese stedenbouw. 

voorbeeld is het gebouw; The Economist in Londen. Hier zijn In Amerika wordt de tussenruimte gezien als een interval. 

vier gebouwen geplaatst op een podium met daar tussen Gebouwen met een bepaalde statuur hebben een groter 

leegte. Het is een half open en half gesloten systeem van interval dan andere gebouwen. Om verschil tussen gebouwen 

ruimten die tegelijkertijd onderdeel is van de openbare ruimte. in de Europese stedenbouw aan te geven wordt er gebruik 

Je zou het kunnen zien als een soort overgangsgebied . gemaakt van elementen van bemiddeling zoals muren, 

trappen, colonnades. Het grid is natuurlijk erg verwant aan 

De Smithsons proberen in hun projecten de omvang van deze manier van stedenbouw in Amerika. Het grid in de vorm 

de gebouwen te vergroten en de complexiteit van de van infrastructuur als onderdeel van deze "space between". 

programma's op te voeren. Hierdoor krijgt het project de 

kans zich naar eigen wetmatigheden te ontwikkelen en te 

veranderen in de tijd. 4 

Peter Smithson haalt de oude Griekse stad erbij om de 

herkomst van een goede tussenruimte en het organiseren 

van de stad te verklaren. In AA Journal, februari 1959 zegt 

hij het volgende: 

"In case of the arrangement of buildings there was no system, 

no formalisation of relationship at all . There was instead that 
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Amerikaanse stedenbouw 

Over de Amerikaanse stedenbouw is al veel geschreven, met 

name door Koolhaas. In zijn Delirious New York beschrijft hij 

de stedenbouw van Manhattan. Via een soort psychoanalyse 

ontdekt hij de eigenlijke bedoelingen van de planners van 

deze wereldstad begin 20e eeuw. Het neutrale grid, dat 

volledig tegen de topografische kenmerken van het eiland 

ingaat, diende als onderlegger voor de speculatieve werking 

van de onroerend geed markt. Een duidelijk voorbeeld van 

het van bovenaf regisseren van de stad. 

Er werd volledige vrijheid gegeven betreffende bebouwing, 

dichtheid, bestemming, hoogte en dergelijke. In Europa werd 

hetgezien als een economisch planzondersteden bouwku nd ige 

en esthetische waarde, in Amerika zag men het als een plan 

dat architectonisch en functioneel onbeperkte mogelijkheden 

bood. Door een goede ontsluiting steeg de grondwaarde 

en het ontbreken van openbare ruimten kwam te gunste 

van extra bouwblokken. De hoogbouw, die vanaf ca. 1850 

opmars maakt, is de verticale reproductie van dit principe. 

Grid en wolkenkrabber vormen de neutrale onderliggers voor 

de verwezenlijking van 'The American Dream'. 

Deze nieuwe wereld, oefende op tal van Europese architecten 

en theoretici, in de 20e eeuw, een onweerstaanbare 

aantrekkingskracht uit, als voorbeeld van een pragmatische, 

efficiente, rationele, moderne of juist surrealistische cultuur 

van architectuur en stedenbouw. Maar bovenal diende 

gedachtegoed. 

Zo voelde Le Corbusier zich genoodzaakt de legitimiteit van 

zijn Ville Radieuse te verdedigen tegen het "middeleeuwse" 

Manhattan. 

Het Manhattan wat Le Corbusier in de jaren dertig aantrof 

beantwoordde in zijn ogen helemaal niet aan de eisen 

waarvoor hij de moderne gemechaniseerde samenleving 

aanzag. Manhattan was te kleinschalig opgezet, inefficient, 

chaotisch, bood te weinig ruimte en Iicht en was bovendien 

lelijk. 

Op dezelfde manier waarop Le Corbusier een nieuw plan 

maakte voor het stadshart van Parijs (Plan Voisin, 1925) 

ontwierp hij ookeen alternatiefvoor het bestaande Manhattan. 

Gebaseerd op zijn Ville Radieuse, projecteerde Le Corbusier 

voor zes miljoen mensen een honderdtal identieke witte 

kantoortorens op een totaal schoongeveegd Manhattan. Op 

dit met gras en bomen beplante tapijt konden nu op ordelijke 

wijze de van gewapend beton vervaardigde kantoortorens 

neergezet worden. Niet zo dicht op elkaar als in het oude 

Manhattan, dat door de schaal van de blokken in het grid 

beter paste bij de voetganger dan de automobilist. De veel 

grotere wolkenkrabbers van Le Corbusier moesten, voor 

optimale lichtinval kruisvormig zijn en niet met steen maar 

met glas bekleed worden. 

Manhattan als projectie-ondergrond voor het Europese "Manhattan will be destroyed in Paris". Oat was de reactie van 
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Koolhaas op het plan van Le Corbusier om in de historische 

Parijse binnenstad een nieuw zakencentrum te realiseren 

bestaande uit 16 gigantische kantoortorens. Hij zag het als 

een chirurgische ingreep die het niet zozeer voorzien had 

op een nieuw stralend Parijs als wei op de onttovering van 

Manhattan. 

in deze Generische Stad zijn identiteit en historie. Historie 

bestaat niet meer in deze stad. Historie is een remmende 

factor in de ontwikkeling van de stad. De historie van een stad 

kan niet op tegen het geweld van de enorme bevolkingsgroei. 

Men meet alles accepteren water in de stad wordt gebouwd. 

Zo biedt de stad plaats aan zowel het futuristische als het 

primitieve. "De generische stad is alles wat is overgebleven 

Wat Koolhaas juist fascineert aan de stad New York is: van wat eens de stad was. De stad is de poststad die 

congestie. Le Corbusier ontrafelt de hele stad. Hij reduceert wordt ontwikkeld op de locatie van de ex-stad". ldentiteit is 

het stedelijke Ieven tot een aantal functies en geeft deze gerelateerd aan deze historie, de context, het heden. Het is 

vervolgens op een ordelijke manier weer in zijn ontwerp. dus moeilijk voor te stellen dat iets tijdelijks, zeals de stad van 

Koolhaas is juist overtuigd van de interactie tussen de tegenwoordig, deze identiteit bevordert. 

enorme opeenhoping van verschillende niet op elkaar 

aansluitende functies. Koolhaas legt juist de nadruk op het Maar juist door de verscheidenheid van de stad, de plaatsen 

stedelijke programma, daar waar Europese collega's een waarde stad haargang kangaan, hetgeen Koolhaas samenvat 

obsessie hebben voor vormen. Dit is een geheel nieuwe in de cultuur van congestie, zul je nog een authentieke 

houding ten aanzien van de metropool. Manhattan heeft zijn ervaring op kunnen doen, daar vindt je de identiteit van de 

eig~n metropolitaanse vorm van stedelijkheid voortgebracht: stad. Koolhaas verweert zich tegen de maakbaarheid van de 

een cultuur van congestie. stad. 

Het exterieur van de Manhattan wolkenkrabbers staat volledig In New York zul je de congestie die Koolhaas beschrijft 

los van het interieur. Volgens Koolhaas is het ook niet mogelijk niet meer vinden. Deze heeft plaatsgemaakt voor "officiele" 

deze te combineren. Het interne Ieven van de torens is zo in architectuur. 

beweging en is zo complex dat enkel een serene envelop 

deze congestie kan omhullen. Teen de eerste wolkenkrabbers uit de grond werden 

gestampt waren dit geen architectonische juwelen. Eerder 

In zijn 'Generic City' beschrijft Koolhaas de nieuwe metropool, waren dit grote machines die het stedelijke Ieven in New York 

die zijn wortels heeft in New York. De belangrijkste thema's een nieuwe impuls gaven. Ze veroorzaakten een enorme 



dichtheid die ongekend was voor die tijd met een overdadig 

programma. 

Na de tweede wereldoorlog werd er steeds meer gebouwd. 

Wolkenkrabbers werden anonieme torens die geen enkele 

relaties aangaan met het stedelijke Ieven. Er ontstaat een 

heuse wedloop tussen de hoogten van deze beeldbepalende 

torens. Geld, macht en uitstraling worden de nieuwe 

kernwoorden van Manhattan. 

Volgens Koolhaas in zijn artikel; Delirious No More, Wired 

juni 2003, is de politiek de grote spelbreker van deze ooit zo 

fascinerende en levendige stad. 

Ook aan de indrukwekkende wolkenkrabber is een einde 

gekomen. Deze gebouwen die in de jonge vitale jaren van 

New York het bruisende stadsleven vormden, worden nu 

in grote mate zonder enige verfijning gekopieerd in andere 

delen van de wereld. De wolkenkrabber is uitgeevolueerd 

en slechts een middel om moderniteit uit te stralen. 

Wolkenkrabbers zouden eerder een extensie van het 

stedelijke grid moeten worden dan op zich staande eilanden 

zonder enige culturele waarde. Later zullen we zien dat ook 

in Hong kong deze eilanden van de moderne tijd ontstaan. 

afbeeldlng 12: 
City of the Captive Globe, Rem Koolhaas 1972. 
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Favela 

Andere belangrijke bevindingen doen we bij het onderzoek In de favelas zijn geen formele regels opgesteld voor 

naar de favelas , de sloppenwijken in Braziliaanse steden. Ze bebouwing, het reguleert zich vanzelf. Zo ontlenen 

ontstaan op verlaten en onbegaanbare delen van de stad. sportvelden bijvoorbeeld hun bestaansrecht aan een sterke 

Niet aileen in de periferie, maar op plekken midden in het sociale controle op deze belangrijke collectieve ruimten. Maar 

centrum. ook de woningen worden in een soort samenspraak met de 

omwonende gemaakt. 

Omdat voor deze zelforganiserende stukken stad geen 

blauwdruk bestaat is het fascinerend om te onderzoeken hoe 

deze sloppenwijken zijn ontstaan. 

Favelas zijn moeilijk te vatten omdat het onderlinge verschil 

erg groot is. Ze zijn afhankelijk van veel verschillende 

invloeden die sa men de structuur van de sloppenwijk vormen. 

Sociale, economische, geografische en politieke factoren 

hebben allemaal invloed op de ontwikkeling van de favela. 

Wat we in Rio de Janeiro kunnen opmerken is dat de meeste 

Het gehele netwerk van straten en stegen wordt door de 

bewoners zelf in stand gehouden. Deze "open" ruimte tussen 

de bebouwing is een diffuus gebied. Collectief en prive lopen 

hier in elkaar over. Vanaf de hoofdas waaiert dit systeem uit 

naar een zeer fijnmazig netwerk. Deze tussenruimte wordt 

gebruikt als; verkeersruimte, ruimte voor privaat gebruik, 

speelplek voor de kinderen, verblijfsgebied of voor een 

tijdelijke winkel. Omdat er geen controle is op het gebruik van 

de ruimte is deze continu in beweging. 

favelas een zelfde grove structuur hebben. Ze organiseren Leegte in de stad die voor de meeste mensen zeer 

zich langs belangrijke verkeersaders in de stad. Via een vanzelfsprekend is staat hier enorm onder druk. Door gebrek 

hoofdas worden ze verbonden met de formele stad. Deze zone a an ruimte worden de bewoners van de favela gedwongen er 

kan vaak gezien worden als het centrum van de favela . Hier slim en creatief mee om te springen. Dubbel gebruik van een 

bevinden zich de "informele" winkels en de meer "collectieve ruimte is dan ook heel gewoon. 

gebouwen". De dichtheid is hier erg groot en aile beschikbare 

ruimte wordt ingenomen door bebouwing en activiteiten. Het 

is de plek van uitwisseling tussen de bewoners, maar ook 

tussen de favela en de formele stad. 

afbeeldln: 13: 
Favela Ro : inha, Rio de Janeiro. 





Mengvorm 

Hong Kong is de ultieme compacte stad. Deze compactheid Hong Kong is een stad van vluchtelingen. Na de bezetting 

heeft mede te maken met de topografische ligging van deze van de grote steden op het vaste land in China door het Rode 

vroegere Engelse kolonie. De bergen en de zee maken land Leger in 1949 is het aantal inwoners drastisch gestegen. 

schaars in deze stad. Juist door de enorme dichtheid is Hong Niet aileen waren het arbeiders die vluchtte, maar ook 

Kong een erg geschikte case study. ondernemers gingen zich vestigen in Hong Kong; "Emigrant 

Entrepreneurs". Dit in combinatie met geavanceerde Britse 

Hong Kong is een space of flow. De stad draait alles om 

efficientie en snelheid. "De compactheid legt aan alles en 

iedereen zijn wetten op. De compactheid is niet een afgeleide 

van ruimtegebrek, maar is zelf tot een systeem geworden."6 

Het bijzondere aan deze stad is de manier van organisatie. 

Het kan gezien worden als een mix van Bottom Up planning 

en een zeer effici~nte Top Down planning. Het Ieven in de stad 

wordt gereguleerd door een eenvoudige regelgeving. Hier 

staat tegenover dat de eigen initiatieven van de bewoners van 

deze stad goed zichtbaar zijn. De Filippijnse gemeenschap 

maakt elke zondag gebruik van de loopbruggen in de stad als 

een soort verlengstuk van het eigen prive domein. De zeer 

generieke gebouwen in de stad worden overwoekerd met 

reclame, was en veranda's. 

machines zorgde voor het begin van de handelsstaat Hong 

Kong. Door verslechterende leefomstandigheden voor de 

arbeiders door de hoge dichtheid, zijn de ondernemers de 

stad mee gaan organiseren. Er werd goede huisvesting voor 

de werknemers geregeld zonder overheidsbemoeienis. Hier 

zien we een mooie synergie ontstaan tussen de ondernemers 

en de overheid. 

De woontorens die ontstaan hebben veel weg van de torens 

zoals Le Corbusier ze voorstelde in zijn Ville Radieus. Het 

grote verschil is echter dat de torens van Le Corbusier 

zijn ontworpen vanuit een bepaalde ideologie waarbij de 

bewoners centraal staan. In Hong Kong lis het pure noodzaak 

en spelen financiele en economische belangen een grote 

rol. Zo veel mogelijk woningen op een kleine kavel. Het prive 

De publieke ruimte wordt uit de stad geperst. De enkele domein van de bewoners is zeer gering. De straat is dan ook 

culturele faciliteiten in de stad worden meer gebruikt voor een verlengstuk van dit prive domein. Als er extra behoeftes 

commerciele doeleinden dan de functie waarvoor ze zijn worden deze door de stad geboden. Zo kunnen verliefde 

daadwerkelijk zijn gebouwd. Een plek waar geen geld aan stellen een bed huren op een speciaal hiervoor ingerichte 

kan worden verdiend is ondenkbaar in de handelsstad Hong boot. Als men behoefte heeft aan een huisdier, gaat men 

Kong. naar een cafe waar je tijdelijk een huisdier huurt. 
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Door de compactheid zijn eigen initiatieven van de bewoners 

ook goed zichtbaar in de stad . Een mooi voorbeeld van een 

stukje zelforganisatie in de stad was Kowloon Walled City. 

Dit grote bouwblok was volledig door de bewoners zelf 

gemaakt. Een netwerk van straatjes en steegjes voerde je 

langs informele winkeltjes en woningen. Omdat men in Hong 

Kong steeds meer streeft naar een moderne stad, met de 

Bijlmermeer als ideaalbeeld, worden deze zelforganiserende 

bouwblokken gesloopt. Ze moeten plaats maken voor glad de 

strakke gevels. 

De snelste manier om je te verplaatsten in deze dichte stad is 

met de metro. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de metro 

hoge prioriteit heeft bij de overheid. Alles moet compact en 

efficient, zo ook de stations. In korte tijd zijn enorme stukken 

stedelijkheid ontwikkeld rond de stations. Bij deze eilanden 

van de moderne tijd is het van buiten niet zichtbaar of het hier 

gaat om een volledige stad of een groot bouwblok. Door de 

extreme verdichting van deze knooppunten weet men zelfs de 

metro winstgevend te maken in Hong Kong. "De compactheid 

heeft de afstand tussen de disciplines stedenbouw, 

architectuur en infrastructuur volledig geelimineerd." 7 

In Hong Kong zien we dus zowel de overheid die de stad 

regisseert als een vorm van zelforganisatie. Het is onmogelijk 

om zo'n dichte stad als Hong Hong volledig van bovenaf te 

organiseren. En mede door de invloed van de bewoners zelf 

wordt de ware identiteit van de stad zichtbaar. 

afbeelding 15: 
Maquette van een nieuw te bouwen metrostation in Hong Kong. 



Conclusie 

In het artikel; Dromen van een openluchtkamer, in de 

kunstbijlage van de volkskrant, donderdag 24 april 2008, 

pleitte Hilde de Haan voor een terugkeer van het balkon bij 

de moderne bovenwoningen. Sinds 2003 is een verplichte 

buitenruimte geschrapt uit het bouwbesluit. Architecten zien 

de uitsteeksels als aantasting van de monolieten blokken 

die ze ontwerpen in de stad, ze zijn de balkons liever kwijt 

dan rijk. Hilde de Haan ziet deze balkons juist als een plek 

waar de bewoner binnen zijn eigen grondgebied zich bij de 

stad voelt horen. Het deed mij meteen denken aan de manier 

waarop in Hong Kong wordt omgegaan met deze beperkte 

buitenruimten. De bewoners daar richten deze ruimten 

volledig in naar eigen idee en zo ontstaan er nieuwe patronen 

op deze vaak generjeke gevels. 

Men mag best zien wat er in de stad gaande is. De moderne 

stad is niet voldoende leesbaar. En dit is ook de conclusie 

waar Maarten Hajer en Arnold Reijndorp op uit komen in hun 

boek; Op zoek naar nieuw publiek domein. 

Tegenwoordig wordt de stad gezien als een vloeibare ruimte 

waar verschillende openbare plekken in elkaar overvloeien. 

Maarten Hajer en Arnold Reijndorp pleitten ervoor het publiek 

domein te omkaderen waardoor de functie ervan leesbaar 

wordt. Zo geven zij het voorbeeld van Tompkins Square, New 

York.8 Dit park werd op een geven moment omsloten door 

hekken, omdat junkies en onverlaten bezit had den genomen 

van het park. Is dit wei de oplossing om een park zijn 
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sfbeeldlng 16: 
Sargfabrlk, BKK2. 



collectieve eigenschappen terug te geven? De conclusie was 

dat juist door het plaatsen van die hekwerken er een goed 

functionerend publiek domein ontstond. Door afsluiting van 

een bepaald gebied in de stad ontstaat er een soort drempel. 

Als mensen het park in komen weten ze dat daar bepaalde 

regel gelden waar ze zich aan moeten houden. Kinderen 

voetballen op een door hekken omsloten voetbalveldje. Het 

is hun domein geworden. 

"Our cities are fluid and mobile. It is difficult to conceive of 

some of them as places, in the real sense of that word. How 

can an entity with no discernible beginning or end be a place? 

It is certainly more apt to think of a particular part of a city as a 

place. If it were possible to articulate each of the parts of the 

city more adequately, to give qualities of edge and node to 

now formless agglomerates, we would have begun to make 

our large urban complexes at least understandable, if not 

'imagaeble '." 9 

Deze ervaring deed mij denken aan een ervaring die ik zelf 

heb gehad in Wenen. lk was daar erg onder de indruk van de 

Weense hoven. Deze open plekken in de stad hadden een 

bepaalde sfeer. Het drukke stadsleven maakte hier plaats 

voor rust. "Het publiek domein wordt geen plek maar een 

ervaring."10 Ook hier passer je een soort drempel voordat 

je dit gebied inloopt. Je wordt gast in de binnentuin van de 

bewoners van het hof. Privaat beheerde ruimten worden ook 

publiek dom.ein. 

Ook bij de Sargfabrik, een collectief woningbouwproject in 

Wenen, zien we deze privaat beheerde ruimten in de stad. 

Buitenstaanders zijn welkom en kunnen gebruikmaken 

van bepaalde collectieve voorzieningen van deze 

woongemeenschap. Maar voordat je hier binnengaat maak je 

ook een soort overgangsritueel mee. Er is een ongedwongen 

controle, in dit geval het collectief beheerde cafe bij de 

ingang. 

In de ontwerpen van de modernisten zoals Le Corbusier en de 

Smithsons zien we dat zij een soort ontledingsprincipe toe paste 

in hun stedenbouw. Voetgangers en automobilisten werden 

gescheiden, evenals publiek en prive-ruimten. Het principe 

dat we ook zien in het ontwerp van onze eigen Bijlmermeer. 

Maar wat de stad zo interessant maakt is de confrontatie van 

verschillende sferen, de overgangen tussen beide. Publieke 

gebouwen imploderen in de moderne stad. Van buiten is niets 

meer te zien van de functie binnenin . De opgave zit dan ook, 

volgens Maarten Hajer en Arnold Reijndorp, in het ontwerpen 

van de tussenruimte. 

"De ontwerpopgave voor het publiek domein ligt niet in het door 

elkaar gooien, maar in het opnieuw op elkaar betrekken van die 

ontlede werelden, in het vormgeven van de tussenruimten." 11 
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afbeeldlng 18: 
totaal stedenbouwkundig plan geprojecteerd in de Bijlmer. 
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Ontwerp voor een stad met hoge dichtheid 

In Ieiding 

De opgave van het afstudeeratelier was het ontwerpen van en mogelijkheden om de ontwerpen goed op elkaar aan te 

een nieuwe stad geprojecteerd op een bestaande locatie Iaten aansluiten. Een goede samenwerking was van groat 

in de Bijlmermeer, Amsterdam. De afmeting van de locatie belang om interessante nieuwe mogelijkheden en kansen te 

was 500 bij 400 meter die weer onder te verdelen was in 10 Iaten ontstaan in deze dichte stad. 

afzonderlijke kavels van lieder 200 bij 100 meter. 

Elke student had een kavel tot zijn beschikking gekregen om 

een antwerp te maken als een onderdeel van het totale plan. 

Het resultaat was de eerste metropool van Nederland, een 

soort kritische reflectie op de hedendaagse VINEX wijken. 

Het doel was om uiteindelijk een stad te ontwerpen met een 

extreem hoge dichtheid (Floor Space Index: 5, maximale 

hoogte: 60 m.). Je zou het kunnen zien als de eerste laagbouw 

metropool van de wereld. Ontwerpen met een hoge dichtheid 

en een beperkte hoogte vraagt om innovatieve oplossingen. 

Licht en leefbaarheid zijn belangrijke pijlers van de ontwerpen 

voor deze nieuwe stad. Dit thema sluit goed a an bij de nieuwe 

ontwikkelingen in Nederland ten aanzien van hat verdichten 

van de binnensteden. 

Het proces om van 10 afzonderlijke ontwerpen een stad 

te maken was een enorme uitdaging. Aile ontwerpen 

waren autonoom en hadden geen stedenbouwkundige 

context. Uiteindelijk heeft elk antwerp een plaats in het grid 

van de nieuwe stad gekregen en is er onderhandeld en 

gediscussieerd met de naastgelegen kavels over oplossingen 
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De Bijlmer 

Het meest besproken stedenbouwkundige plan van Ieven plaatsvindt. Maar wat het grootste probleem volgens 

Nederland is waarschijnlijk de Bijlmermeer in Amsterdam. 

Deze nieuwe stad van de jaren 70 kan gezien worden als 

verwezenlijking van het gedachtegoed van ClAM. Wonen, 

werken en verkeer werden strikt gescheiden. Voor die tijd was 

Koolhaas is, is het juist ontbreken van de straat in het sociale 

Ieven van de Bijlmer. De Bijlmer mist een sociale condensator 

zoals de Strip in Las Vegas.12 

de Bijlmer het symbool van "landelijk" wonen, maar toch in de Naar aanleiding van deze bevindingen van Koolhaas in de 

stad. Efficientie en privacy waren de pijlers van het ontwerp. Bijlmer deed mij dit denken aan de Favelas in Rio de Janeiro. 

De ideale plek voor elk gezin. Het ontbreken van een sociale condensator in de Bijlmer is 

iets dat we wei terugvinden in de Favelas. In de studie naar 

Het resultaat was een grijze wereld van enorme betonnen de sloppenwijken van Rio de Janeiro zie je die condensator 

parkeergarages omsloten door nog grotere woningblokken. waar Koolhaas het over heeft vanzelf ontstaan. Een gebied 

Een wereld waar ze in Hong Kong vandaag de dag van dat ook gezien kan worden als "De Strip" door de Favela die 

dromen, terwijl Amsterdam de afgelopen jaren kosten nog ruimte biedt aan de collectieve functies. Het is de hoofdader 

moeite gespaard heeft de Bijlmer weer leefbaar te maken. van een enorm netwerk. 

Het grote 375 ha openbaar groen, gezien als recreatief terrein Door de grote dichtheid van de Favelas wordt er op innovatieve 

voor het gezin, deed enkel dienst als restruimte. Deze ruimte wijze omgesprongen met de beschikbare ruimte. Elke meter 

vraag erom geannexeerd te worden. Ook de onbenoemde wordt benut. De druk op de ruimte is groot dus de sociale 

plekken zoals onder viaducten werden het dome in van eigen controle ook. Als we weer teruggaan naar de Bijlmer zien we 

initiatieven. Door de oncontroleerbaarheid van deze plekken dat deze druk op de ruimte niet of nauwelijks aanwezig is. 

overheerst angst. Het resultaat; een slecht imago. 

In het artikel; Las Vegas of the Welfare State, brengt Koolhaas 

de problemen van de Bijlmermeer aan het Iicht. Een gebrek 

aan sociale activiteiten in de grote leegte van de Bijlmer zijn 

het grote probleem. Op de verhoogde viaducten. waar het 

verkeer efficient gescheiden wordt van de rest van de stad, 

moet met borden worden aangegeven waar het collectieve diagram 1: 
locatie pa/ngebied. 



projectoverzicht: 
1. Mamix Kasper 
2. Mark van der Burgt 
3. Ruud van Aerde 
4. Floris van den Biggelaar 
5. Jan Lebbink 
6. Madara Orupe 
7. Thijs van Spaandonk 
8. Bas van Gils 
9. Martljn van Gurp 
10. Okke Boom 
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diagram 2: 
doorsnede Bijlmer, Amsterdam 

,_ 

diagram 3: 
doorsnede Sargfabrik, Wenen 

zone 3: bovenwereld 

zone 2: tussengebied 

zone 1: onderwereld 

diagram 4: 
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Stedenbouwkundig ontwerp 

Met een nieuwe stedenbouwkundig plan geprojecteerd op de 

Bijlmer hebben wij met het gehele afstudeerateliergeprobeerd 

een stad, met een enorm hoge dichtheid, leefbaar te maken. 

Om dit te bereiken is de leegte in de stad als uitgangspunt 

genomen. De leegte, die aanvankelijk als enorme kans werd 

gezien tijdens het ontwerpen van de Bijlmermeer, maar 

uiteindelijk een tegenovergesteld effect had. 

Zoals ik in het bovenstaande essay heb geschreven is de 

leegte een belangrijk onderdeel van de stad. Vaak komt hier de 

ware identiteit naar voren. Het is een plek van ontmoetingen 

en uitwisseling. Het deed mij denken aan een opsomming 

van Bernard Tschumi. Hij heeft in zijn werk veel geschreven 

over de tussenruimte. Hij zegt hier het volgende over: 13 

How an "in-between" space is activated by the motion of 

bodies in that space; 

Als we deze vier zinnen bekijken, wordt de tussenruimte 

interessant door beweging en activiteiten in deze ruimte. De 

ruimte staat dus onder druk van het omliggende, de stad. 

Het is dus voor een goede tussenruimte belangrijk condities 

te creeren die deze ruimte activeren. Het doet mij denken 

aan de Sarg fabrik of de Weense hoven. De Weense hoven 

en de Sargfabrik hebben open plekken in de stad die goed 

functioneren. Het zijn omkaderde ruimten met daaraan 

voornamelijk een woonprogramma. Een soort publieke ruimte 

in privaat beheer. Door een "afsluiting" van deze ruimten in 

de stad ontstaat een plek met een bepaalde identiteit. Een 

plek waar bepaalde regels gelden voor de gebruiker. Het 

effect dat Maarten Hajer en Arnold Reijndorp beschrijven in 

hun boek; Op zoek naar nieuw publiek domein. Zij pleiten 

voor een leesbare stad waar plekken een duidelijke functie 

toebedeeld krijgen. Dit wordt bereikt door afsluiting. 14 

Een tweede uitgangspunt van het stedenbouwkundige 

How programmed activities, when strategically located, ontwerp was het maken van een nieuw maaiveld in het 

can charge an un-programmed space (The In-between); gebied. Omdat de dichtheid hoog is, is het lastig om 

voldoende Iucht en Iicht op het bestaande maaiveld te krijgen. 

How architecture is about designing conditions, rather Door het maaiveld op te tillen los je dit probleem op. Er 

than conditioning designs; ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de organisatie van het 

programma. Programmaonderdelen die weinig Iucht en Iicht 

How architecture is about identifying, and ultimately, nodig hebben kunnen onder dit nieuwe maaiveld geplaatst 

releasing potentialities hidden in a site, a program, or worden zonder ze weg te stoppen. Het nieuwe maaiveld is nu 

their social context. voor aile onderdelen van de stad goed bereikbaar. Er ontstaat 

een onderwereld, een tussengebied en een bovenwereld. 
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afbeelding 20: 
exterieur stedenbouwkundig antwerp. 
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afbeelding 21: 
totaal stedenbouwkundig plan. 





5 





afh••At.cffnn 

antwerp Jan Lebbink. 

afbeelding 23: 
antwerp Madara Orupe. 
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antwerp Martijn van Gurp. 

afbeelding 24: 
antwerp Marnix Kasper. 



park. ontwerp Thijs van Spaandonk. 

afbeelding 27: 
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afbeeldlng 32: 
antwerp oostzijde. 



, 

afbeelding 33: 
antwerp westzijde. 
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ontwerp van een stuk stedelijkheid 

lnleiding 

Knooppunten zijn belangrijke onderdelen van de stad. Hier 

komt alles samen. Een goede afwikkeling van stromen 

is noodzakelijk om een knooppunt leefbaar te houden. 

Knooppunten zijn plaatsen van ontmoetingen en uitwisseling. 

Als ontwerpopgave heb ik een knooppunt in de stad 

ontworpen. Het is een stuk stedelijkheid waarin veel stedelijke 

functies samenkomen. Je zou deze opgave kunnen zien als 

een soort doorsnede van de stad die als doe I heeft een bewijs 

te leveren voor een leefbare stad in hoge dichtheid. 

Als startpunt voor mijn ontwerp heb ik een foto gebruikt die ik 

ben tegengekomen op de World Press Photo tentoonstelling 

2008. Het is een foto die een scene laat zien in Sao Paulo. 

Verkeer dat over een viaduct raast, grote bouwblokken, 

woningen en kantoren. Tussen deze drukte in de stad is een 

plek ingenomen door initiatiefnemers van een sportschool. 

Waarschijnlijk was deze plek tot voor kort nog een leegte in 

de stad en nu staan er mannen te boksen in de ring. 

Deze foto laat zien dat aile plekken in de stad een functie 

kunnen vervullen ookal zijn ze donker en verlaten en 

midden in een druk knooppunt. Een, soort driedeling die ik 

heb beschreven in mijn stedenbouwkundig ontwerp is hier 

ook zichtbaar. Onderwereld, tussengebied en een soort 

bovenwereld. Dit beeld laat een dwarsdoorsnede van de stad 

zien. 
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diagram 5: 
stedenbouwkundige context. 

Locatie 

De locatie van het ontwerp is het metrostation Kraaiennest 

in de Bijlmermeer. In het nieuwe stedenbouwkundige plan 

is de bestaande infrastructuur overgenomen, dus ook de 

bestaande opgetilde metrolijn. Het station is een uitdagende 

plek voor een nieuw ontwerp. Zeker nu het zich bevindt in 

een stad met hoge dichtheid. Doordat de metrolijn is opgetild 

sluit deze direct aan op het nieuw voorgestelde maaiveld in 

de stad. De metro wordt nu nog meer een onderdeel van de 

stad. Het is een leefbaar en dynamisch element. 

Het station bevindt zich in een nieuw ontworpen omgeving 

die aan de oostkant voornamelijk uit kantoortorens bestaat. 

De kavel wordt aan de westzijde omsloten door een theater. 

Op het theater is een plein gemaakt waaraan voornamelijk 

woningen en enkele winkels zitten.Tussen de kantoren door 

zit een route die uitkomt op een winkelplein waaraan een 

nieuw hotel wordt ontworpen. 

Aan de zuidzijde van de kavel bevindt zich een voorplein op 

het officiele maaiveld niveau met de hoofdweg van de stad, 

de Karspeldreef. De noordzijde van de kavel ligt direct aan 

een secundaire weg. 
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ldeologie 

De leegte ofwel de tussenruimte is het belangrijkste 

uitgangspunt voor het antwerp van dit stedelijk blok. Zoals 

de Smithsons al beschreven biedt deze tussenruimte de 

kans voor uitwisseling en ontmoeting. Tegenwoordig zien 

we steeds meer gebouwen ontstaan die als een monoliet 

in de omgeving staan en geen enkele relatie aangaan met 

de omliggende stad. Het wordt ook wei een implosie van 

de gebouwde omgeving genoemd. Er is geen ruimte voor 

uitwisseling. Dit in tegenstelling tot het Economist gebouw in 

Landen van de Smithsons waar juist leegte is ontworpen voor 

deze ontmoetingen. 

In het antwerp van dit stedelijk blok is een paging gedaan de 

dynamiek in het gebouw te tonen aan de rest van de stad, 

waardoor het gebouw leesbaarwordt voor de buitenstaander. 

Het Ieven in het gebouw komt naar voren in de tussenruimte, 

of leegte. 

afbeeldlng 35: 
Atocha station Madrid, Rafael Moneo 

afbee/dlng 36: 
metrostation MOnchen, Duitsland 



Ruimtelijk ontwerp 

De drie zones in de stedenbouw en de open plekken in de 

stad vormen een basis van het uiteindelijke ontwerp voor 

het stedelijk blok. Verschillende ruimtes in het ontwerp 

worden geschakeld door directe of zicht relaties. Deze 

relaties ontstaan doordat het stedelijk blok erg compact is. 

De route naar het station gaat dwars door de onderwereld 

en gaat zo verschillende relaties aan met de functies in 

deze onderste verdiepingen. Zo is ook de school dicht tegen 

het tussengebied aan geplaatst. Vanuit de school zijn er 

Een monoliet blok van 40 bij 60 m. vormt de basis van het 

ontwerp. Door de stromen die door het gebouw gaan hier 

uit te halen ontstaat de inverse van het stromenschema. 

Deze stromen liggen soms aan de oppervlakte van het blok 

en gaan er soms dwars doorheen. Door de stromen in het 

zicht te Iaten ontstaat er een levendig schouwspel voor de 

passant. Het g--ebouw gaat nu zowel intern als extern werken 

als een knooppunt in de stad. 

verschillende doorzichten naar het drukke Ieven in de stad De open plekken in het blok zijn zuid georienteerd. Deze 

beneden. Het schoolplein steekt als een uitkijk platform de zorgen ervoor dat er voldoende Iucht en Iicht het gebouw in 

stad in. Kinderen spelen hier terwijl de metro onder hen door komt. De gevels van het blok sluiten in de vormgeving aan bij 

raast. de omliggende gebouwen. Aan de oostzijde van het ontwerp 

is het blok recht afgesneden, net zoals de kantoortorens 

Deze interacties en ontmoetingen komen we ook in naast het blok. Aan het plein, de westzijde van de kavel krijgt 

hedendaagse projecten tegen. Enkele goede voorbeelden het blok een meer gefragmenteerde gevel. Deze plastiek 

zijn de metrostations in Spanje waar je op de route naar het gaat mee in de het dynamische karakter van het plein. De 

perron een bibliotheek tegen komt. Ook is er in MOnchen een noord- en zuidzijde van het blok bestaan voornamelijk uit 

metrostation waar een museum in hangt. Vanuit het museum grote openingen. Deze openingen zorgen voor een goede 

kijk je direct naar de mensen op het station en omgekeerd. zichtrelatie de stad in. 

Een ander voorbeeld is Atocha Station in Madrid van de 

architect Rafael Moneo. Het station is een groot knooppunt 

waar duizenden reizigers dagelijks passeren. In de staionshal 

is een grote tropische tuin aangelegd. Deze nieuwe impuls 

trekt niet aileen de reizigers aan, maar ook de bewoners uit de 

omgeving. Dit is een goed voorbeeld van het combineren van 

verschillende functies waardoor ontmoetingen en interactie 

ontstaan. 
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diagram 6: 
3-de/ing gebauw. 

diagram 7: 

prima ire weg 

/eegte a/s tussenruimte in het antwerp. 

diagram 8: 
p/astiek van antwerp. 

I ~::==I ::::;::;;:zo=ne=i:~ 
- :;,....-" h..V. metro 

zone 1. 

secundaire weg 

metro 

~ ------, 

: _____ ~ ~ 

... 



Organisatie en logistiek 

Het programma van eisen is afgestemd op de locatie. Er 

is in het programma een soort driedeling te maken, net 

als de driedeling in de stad. Het onderwereld programma 

bestaat voornamelijk uit leisure functies. Het tussengebied 

met het nieuwe maaiveld heeft voornamelijk winkels en het 

metrostation. En de ibovenste lagen van het ontwerp zijn 

bestemd voor woningen, school en kantoren. Op elk moment 

van de dag zal een ander deel in het ontwerp actief zijn. 

Verschillende delen kunnen afgesloten worden waardoor het 

gebouw goed beheersbaar blijft. Een afsluiting betekent vaak 

ook een stimulering van bepaald gebruik. 

Er zijn collectieve en private ruimten, maar net als bij de 

Sargfabrik zijn er ook tussenvormen aanwezig. Collectieve 

ruimten die privaat worden beheerd. Zoals al in het essay 

duidelijk werd krijgen plekken in de stad pas een bepaalde 

functie als deze hiervoor ook wordt ingericht. Het gebouw 

wordt hierdoor leesbaar. Een voorbeeld hiervan in het 

ontwerp is het woonplein. Het is aanvankelijk een plein voor 

de bewoners bovenop het gebouw. Bezoekers kunnen hier 

echter ook gebruik van maken, maar doordat deze plek in de 

luwte van de drukke stromen ligt krijgt deze plek een eigen 

en meer privaat karakter. 's Avonds zal deze plek worden 

afgesloten en wordt het volledig prive gebied. 

In het ontwerp komen vee I verschillende routes samen. Deze 

routes hebben verschillende karakters. Zo zijn er snelle en 

en laag en de langzame routes zijn ruimer en versmelten met 

open plekken in het gebouw. De open plekken worden op 

deze manier geactiveerd door de stroom er doorheen. In de 

luwe zones kunnen programma onderdelen zich ontwikkelen. 

Dit zijn de plekken van uitwisseling en ontmoeting. 

snelle ruimte 

langzame routes door het gebouw. De snelle routes zijn smal diagram 9: 
routing in het gebouw. 
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diagram 10: 
routing tussen de 
verschillende zones. 

verdleplng 7 

verdieping 5 

verdteplng -1 
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woningen 

woonph1in 

schoolplein 

zone 3. school 

zone 2. 

zone 1. 

kinderopvang 

speellol<aal 

kanlonln 

wlnkals station 

melrosation 

winkals plain 

podium 

cafa/ bar 

jongarenlokaal 

winkels 

sportzaal 

fllnass 

01 02 03 04 

@ gebied wordt algeslotan 

diagram 11 : 
programma van eisen 24 h. 
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afbeelding 37: 
ontwerp aan woonplein 

afbeeldlng 38: 
ontwerp aan winkelgebied 



Beleving 

loafs al eerder beschreven is er een globale indeling van het 

programma van eisen voor de drie zones in het gebouw. Dit 

houdt niet in dat aile programma onderdelen strikt gescheiden 

zijn in het ontwerp. Juist door de verschillende routes door 

het gebouw en een opgetild maaiveld ontstaat er uitwisseling 

en ontmoeting. Het is de bedoeling dat de bezoekers van 

het gebouw het gebouw ervaren als een doorsnede van de 

stad. Als men de roltrap naar het station neemt passeert men 

de sportzaal en krijgt men een glimp mee van de foyer. De 

kinderen op school zitten dicht bij de drukke stromen in de 

stad. Vanuit hier hebben ze een goed uitzicht over de stad. 

Tijdens het buitenspelen razen de metro's onder hen door en 

kijken de woningen op hen neer. 

Hieronder zijn de verschillende zones in beeld gebracht. Elke 

zone met zijn eigen karakter. 
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diagram 12: 
uitsnede zone 1. 

verdieping 1 

entree pari<eergarage •• 

begane grond 

verdieping ·1 

------------. 

... 
• • laden /lessen podium 

oefenruimten I kleedruimten ium 

A iii+ ____ .J 



zone 1 

afbeeldlng 39: 
onderwereld 

afbeelding 40: 
onderwereld 
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r-------

," woonplein 

diagram 13: 
uitsnede zone 2. 

verdieping 5 

verdieping 2 

tO\ slaUon afgeeiOlen ne 24:00 h. 
\!:::V school afgellkllen ne 20:00 h. 

44¥ 



zone 2 

afbeelding 45: 
perron 

afbeelding 43: 
stationshal 

afbeelding 46: 
binnenstraat 

afbeelding 44: 
perron 
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diagram 14: 
uitsnede zone 3. 

verdieping 8-11 

woonplein 

verdieping 7 

school 

verdieping 6 

dakterras 

(lS:\ schoolplein afgeskleen na 20:00 h. 
\..!:;V woonpleirl afgesk)ten na 23:00 h. 

kantoren I starters 

_______________ ..J 



zone 3 

afbeeldlng 49: 
woonplein 

afbeelding 47: 
school 

afbeeldlng 50: 
waning 

afbeelding 48: 
woonplein 
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tekening 2: principe detail glazen gevel 
horizontaal detail gevel bovenwereld 

stuminium kozi n 

zwevende vloer 

belonnen binnenblecl 

principe detail gevel - hekwerk 

tekening 1: 
verticaal detail gevel onderwereld 
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Materialisatie 

Om de verschillende zones in het gebouw goed te ervaren is verhullend is, terwijl bij de gevel van de school de openingen 

gekozen voor een verschil in materialisatie. De onderwereld goed zichtbaar zijn. 

krijgt een duurzaam karakter met veel beton en staal. Ook de 

constructie krijgt hier een zwaar uiterlijk. Om de installaties In de detaillering worden de kozijnstijlen achter het gevelvlak 

weg te werken zijn tegen het plafond platen van strekmetaal gehouden. Hierdoor wordt het monoliet karakter extra 

gebruikt. De verlichting en leidingen zitten tussen het versterkt. De heldere delen verdwijnen in het grote donkere 

plafond en de stalen plafondplaten. Aan de buitenzijde vlak. Daar waar het gebouw in de onderwereld en het 

van het gebouw loopt het strekmetaal door aan de gevel. tussengebied goed leesbaar is geeft de bovenwereld de 

Deze gevelplaten worden uiteindelijk de balustrade van de toeschouwer een bizar perspectief 

verdiepingen daarboven. 

Het tussengebied is vooral open gehouden. De winkels zijn 

voornamelijk van glas met aluminium kozijnen. Overzicht is 

het belangrijkste thema in deze zone. 

De bovenwereld krijgt een verfijndere materialisatie, veel 

glas en aluminium. De wanden van de woningen worden aan 

de zijde van het binnenplein afgewerkt met een stuclaag. De 

gevel aan de buitenzijde is van geprint glas. Deze donkere 

glaspanelen omhullen de volledige bovenverdiepingen. Het 

glas is helder op de plaatsen van gevelopeningen en geprint 

voor de dichte geveldelen. De weinig verhullende gevel geeft 

de bovenwereld van het gebouw een monoliet karakter aan 

de buitenzijde. Soms zul je een glimp opvangen van het plein 

door de openingen in de gevel. Ook de school heeft grote 

open vensters in de gevel. Hierdoor is het mogelijk voor 

de kinderen om goed naar buiten te kijken. De gevel voor 

de woningen kan gezien worden als een sluier die weinig afbeelding 51: 

3d detail gevel 
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beiOJmen ko(ommen 

tekening 3: 
doorsnede AA 



Constructie 

De constructie bestaat uit wanden en kolommen van beton 

en staal. Een belangrijk element in de constructie van het 

gebouw is de koker rond de metroconstructie. Deze koker 

is volledig los gehouden van de bestaande constructie van 

de metro om trillingen tegen te gaan. De koker staat op 

kolommen en is op bepaalde plaatsen gekoppeld aan de 

betonnen liftkernen. Op deze koker rusten de school en de 

woningen. Aan de westzijde wordt de school afgedragen door 

middel van kolommen op de zijwand van de sportzaal. Hier is 

geen ondersteuning van de metrotunnel mogelijk. 

De sportzaal is opgetild van het maaiveld waardoor er een 

ontsluiting voor de parkeergarage mogelijk is. De zaal staat 

op betonnen kolommen. Het dak van de zaal met daarop het 

plein bestaat uit een TT-plaatvloer die voldoende stijfheid 

garandeert voor deze overspanning. Door de schijfwerking 

van de vloeren ontstaat een stabiel geheel. 

diagram 15: 
constructie principe. 
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Woningen 

diagram 16: 
overzicht woningen. 

woningen 
totaal: 35 
type: A 

c 

D 

appartement 
aantal: 1 
grondgebonden 
aantai:S 
appartement 
aantal: 9 
grondegebonden 
aanta1:8 
grondgebonden I appartement 
aanta1: 9 
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tekening 4: 
woningtype B 

2 
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diagram 17: 
woningtype 8 
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tekening 5: 
woningtype D 

verdieping 3 

verdieping 2 

verdieping 1 

verdieping 0 



diagram 18: 
woningtype 0 
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Conclusie 

Dichtheid was het belangrijkste them a van dit afstudeerproject. 

Het ontwerpen met een hoge dichtheid zorgt voor veel 

beperkingen, maar biedt tegelijk ook kansen. Zoals we al 

zagen bij bestaande dichte steden is het beheersen van de 

ruimte in een enorm dichte stad niet eenvoudig. Er ontstaan 

veel eigen initiatieven en iedereen probeert op zijn eigen 

manier de stad leefbaar te maken. Juist de plekken in de stad 

die niet benoemd zijn of geen functie hebben worden direct 

geannexeerd. 

De opgave voor een goed ontwerp in een dichte stad 

ligt in het op elkaar betrekken van de verschillende 

programmaonderdelen van de stad. Het gaat niet aileen 

om de veelheid van functies naast elkaar, maar juist om de 

kansen die verschillende functies elkaar kunnen bieden. Door 

een gerichte tussenruimte te creeren tussen onderdelen van 

de stad kunnen ontmoetingen en uitwisseling ontstaan tussen 

deze verschillende onderdelen. 

We moeten af van de dichte monolieten bouwvolumes die 

deze tussenruimte volledig negeren. Gebouwen in een dichte 

stad moeten een relatie aangaan met de omgeving waarin 

zij staan, hierdoor kan de tussenruimte worden geactiveerd. 

Dit is de ruimte waar de ware identiteit van de stad zich zal 

tonen. 
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