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Samenvatting 

Emerging Urban Identity beschrijft de woonidentiteit van de "moderne 

stadsbewoner", die steeds meer voorkomt in kleine steden en grate dorpen. Het 

Iicht een antwerp voor een plein met een woongebouw ter plaatse van het huidige 

Kuiperplein in Ede toe. 

Het centrumgebied is de plek om je leefstijl te etaleren. De drukte van het 

stedelijk dagelijks Ieven samen met een mooie plek om te wonen zijn belangrijk 

voor het woongenot van de moderne stadsbewoner. Hij wil zijn leefstijl tonen en zich 

spiegelen aan anderen. Na enige zal hij weer verhuizen en gaat hij op een nieuwe 

plek een ander stadsleven ontdekken. 

De hoofdpersoon uit King's boek "Het Teken van Drie" staat voor de 

persoonlijkheid die de moderne stadsbewoner uitdraagt. Het opzoeken van eigen 

grenzen en het maken van onomkeerbare keuzes, zijn een voortdurend thema om 

verder te komen in het Ieven. In dit boek houd het maken van een foute keuze in 

dat het je Ieven kan kosten . Moed, overtuiging, vertrouwen en kennis zijn nodig om 

moeilijke beslissingen te maken. de keuze is de enige mogelijkheid om tach die ene 

droom waar te Iaten worden. 

Een studie van verschillende stedelijke ruimten en Louis Kahn's huizen hebben 

uitgangspunten opgeleverd voor het antwerp van de woningen voor de modeme 

stadsbewoner in Ede. De studie naar stedelijke ruimten gaat over de mogelijkheden 

om openbare ruimten stedelijk in te richten. De studie van Kahn 's huizen gaat in op 

de verschillen tussen de vertrekken van een waning, hoe je uitkijkt op de directie 

omgeving. 

Ede is een jonge stad van ongeveer 65.000 inwoners in Gelderland die snel groeit. 

Samen met Veenendaal en Wageningen vormen zij een economisch knooppunt aan 

de rand van de Gel1derse Vallei. Volgens de visie van het streekplan zal Ede zich de 

komende jaren verder ontwikkelen als stad. Delen van het centrum zijn de laatste 

jaren veranderd en andere delen zullen in de nabije toekomst hergestructureerd 

worden. Mijn visie voor het Kuiperplein sluit hierop aan. Dit plan voor Ede is een 

toevoeging van stedelijkheid aan het huidige winkelgebied dat 25 jaar geleden niet 

meer was dan een hoofdstraat met winkels. 

Het huidige Kuiperplein is nu niet meer dan een grate parkeerplaats binnen 

het centrumgebied. In benaming van de plek ligt de ambitie een echt plein te zijn 

op deze plek. Het was voor mij de uitdaging om dit stuk van het centrumgebied te 

veranderen in een stedelijk plein met woningen voor de moderne stadsbewoner, dat 

aansluit op het huidige winkelgebied. 
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lnleiding 

Verhalen roepen beelden op. Zolang er over gesproken of geschreven wordt, 

zijn we er redelijkerwijs over eens wat deze verhalen vertellen. Maar wanneer we 

letterlijk een wereld bouwen waarin een verhaal is af te lezen, dan blijken er wei 

degelijk verschillen in interpretatie van het verhaal te bestaan. 

Binnen het thema Boundaries/Grenzen is gezocht naar verhalen waarin ruimte

beschrijvingen en sfeer een belangrijke rol splen. Deze verhalen vormen de inspiratie 

voor vormgeving en theorie van de architectuur in dit atelier. 

Literatuur, film, fictie en media waren aanleidingen voor de ontwerpen binnen 

het atelier. Mijn keuze viel op het boek "Het Teken van Drie" van Stephen King. Een 

verhalenschrijver van werelden die lijken op de onze. De hoofdpersoon heeft de 

keuze gemaakt om als laatste en enige overgebeleven scherpschutter de Donkere 

Toren te vinden. Onderweg ondervindt hij op allerlei wijzen de consequenties van 

deze vastberaden keuze. 

Na het lezen van het boek, heb ik een vragenlijst aan mijn vrienden voorgelegd 

over won en en Ieven in een stad en mijn aanknopingspunten uit het boek van King. 

Gedacht vanuit de situatie dat je bent gaan wonen en werken in een stad die je 

voorheen nog niet kende, heb ik de antwoorden gebruikt als reflectie voor mijn eigen 

ideeen over wonen in een stad. 

Mijn fascinatie ligt bij het vormgeven van woongebouwen, openbare ruimtes 

en stedelijk wonen. In dit verslag geef ik antwoord op wat ik versta onder stedelijk 

wonen, uitgewerkt in een antwerp voor een pie in en een woongebouw in een jonge 

stad; het Kuiperplein in Ede. 
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Grenzen, perceptie van verschillen 

Dit antwerp voor een plein en woongebouw in Ede is gemaakt naar aanleiding 

van het thema grenzen. Als uitgangspunt is het boek "Het Teken van Drie" gebruikt, 

(deel 2 van de serie "De Donkere Toren"), een fantasieverhaal geschreven door 

Stephen King, dat zich afspeelt in een versie van onze wereld . 

In de wereld van het boek ontdekt de lezer ruimten die in de werkelijke wereld 

onmogelijk zijn . Hierdoor wordt de grens van het alledaagse opengezet en fictie 

wordt deel van de belevingswereld. Op deze wijze zijn er allelei grenzen te 

onderscheiden en te ondermijnen . De grenzen tussen fantasie en werkelijkheid zijn 

duidelijk te trekken; iets is wei of niet mogelijk. 

Een grens bestaat bij de perceptie van het verschil tussen tegenstellingen, 

zowel binnen als buiten onszelf, met regels die we onszelf opleggen om dit verschil 

duidelijk te maken . Deze grens ligt voor ieder mens daar waar zij hun zelfbeeld 

van herinneringen en ervaringen kunnen inpassen . Ofwel, grenzen bepaal je zelf. 

Nieuwe grenzen ontdekken betekent eigen grenzen overschreiden en buiten je 

eigen wereld te kijken. 

Het Tuimelhuisje verbeeldt voor mij het herontdekken van grenzen. Het uiterlijk 

lijkt op een wachtershuisje dat een poort of een grens bewaakt. Aan de binnenkant 

bevinden zich laden vol kennis en herinneringen , wie je bent, tegenover een spiegel 

waarin je ziet wie je zou kunnen zijn . De mate van tu imelen reflecteert het risico dat 

je neemt, wetend dat je altijd kunt terugvallen op eigen zekerheden. 

De illustraties tonen een kort onderzoek naar de vorm voor het tu imelhuisje. 

Het Tuimelhuisje, de grenspost van de "ik" 

binnenzijde: 

Wensbeeld (spiegel) Rijkdommen/ Herinneringen/ Kennis (ladenkast) 
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"Het Teken van Drie" gaat over een scherpschutter die steeds opnieuw zijn 

grenzen verlegt. Hij leeft voor een doel (de toren vinden) en al zijn belevenissen en 

aile gebeurtenissen staan in het teken om dit doel te bereiken. Zijn belevingswereld 

wordt geprikkeld van buitenaf en er ontstaan steeds nieuwe uitdagingen voor hem. 

Zijn wil om een doel te bereiken is de aanleiding om eigen grenzen te verkennen 

en zijn horizon te verbreden . Een grens is dus geen barrrierre, maar een abstract 

begrip dat "het verschil" aangeeft. Het verschil tussen weten, kennen , gebeuren en 

overkomen. 

De serie beschrijft een reis vol overtuiging en moed naar de donkere toren. 

Deel 2: "Het Teken van Drie" is een belangrijk moment in het Ieven van de 

scherpschutter. Hij neemt een onomkeerbare stap zonder te weten waar deze 

naartoe zalleiden . 

In "Het Teken van Drie" moet de scherpschutter onomkeerbare beslissingen 

nemen omdat anders zijn eigen Ieven eindigt. Op deze momenten wordt hij 

geconfronteerd met zijn emoties, een deel van zijn persoonlijkheid dat hij moeilijk 

onder controle krijgt. Hij moet zijn recente en oude herinneringen en ervaringen 

gebruiken om een beslissing te nemen. De scherpschutter stelt alles in het werk om 

de donkere toren te vinden . Deze toren staat voor totaalinzicht; het vinden van aile 

aspecten van zijn "ik". De scherpschutter beseft niet dat hij, zoals hij nu zijn Ieven 

leidt, al gebruik maakt van totale zelfkennis. 

lk heb dit boek gekozen omdat de gebeurtenissen en sfeer mjj aanspraken . 

Vooral het bestaan van deuren naar andere werelden die eigenlijk onmogelijk zijn , 

maar ook spanning van dood en moord te midden van een alledaagse omgeving 

raakten mij. 
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Stephen King, korte biografie 

Stephen Edwin King is geboren op 21 september 1947 in Portland (Maine) in de 

Verenigde Staten. Tijdens zijn jeugd waren verhalen van grote invloed op King. Zijn 

moeder las vaak detectives en kerkelijke verhalen voor. King luisterde ook graag 

naar hoorspelen op de radio en bezocht de bioscoop. De eerste film die King zich 

kan herinneren is The Creature from the Black Lagoon (1•954), een monsterfilm van 

Jack Arnold. Op school schreef King horrorverhalen die zich in de ruimte afspeelden. 

King probeerde ze te publiceren, maar de uitgevers van zijn favoriete 'sciencefiction 

en fantasy' tijdschriften stuurden het terug omdat ze deze horror geen sciencefiction 

vonden. 

Met de ontdekking van serieuze horrorliteratuur in de jaren '60 (verhalen van H.P. 

Lovecraft, B. Stoker, e.a.) was de basis voor zijn latere boeken definitief gelegd. In die 

tijd hield King ook een geheim plakboek bij over een lokaal actieve seriemoordenaar 

en ontwikkelde hij het idee dat horror niet ver van de mensen af hoeft te staan. 

Drie jaar na zijn studie Engels (Universiteit van Maine) publiceerde King zijn 

eerste boek (Carrie, 1973). Carrie werd pas echt een succes toen Brian de Palma er 

een film van maakte in 1975. Snel volgende er meer boeken zoals Salem's lot (1975) 

en The Shining (1978). 

Aangezien de uitgever bezorgd was dat King aileen met horrorliteratuur 

geassocieerd zou worden, schreef King onder pseudoniem Richard Bachman 

andere verhalen die tegenwoordig onder zijn eigen naam worden gepubliceerd. 

Voorbeelden hiervan zijn The Dead Zone (1•979). The Stand (1984) en de serie The 

Dark Tower (De Donkere Toren I-VII: 1988-2004). King heeft inmiddels meer dan 50 

boeken en verhalenbundels uitgebracht. 

Wat duidelijk naar voren komt uit Kings oeuvre, is dat de meest normale mensen 

vreselijke dingen kunnen overkomen en dat ze dit zelf allemaal in de hand hebben, 

nadat ze hebben besloten de gevolgen van hun keuze te aanvaarden. 

De verhalen van King spelen zich voornamelijk af in de staat Maine, waar hij zelf 

ook woont. Enerz.ijds zijn verbanden te leggen tussen gelijktijdige gebeurtenissen, 

anderzijds komen vaak dezelfde steden en streken terug in zijn verschl11ende 

verhalen. De donkere toren is voor King de ultieme uitdaging om reeks verhalen te 

schrijven rond een persoon. 

Letterlijke detailomschrijvingen van ruimte kom je in King's boeken niet tegen. 

Hij gebruikt omschrijvingen van ruimte meer om een steer uit te drukken. Met deze 

omschrijvingen roept hij een sfeer op van ruimten uit de bestaande wereld die de 

lezer in hun verschijningsvorm al kent. 
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Welk beeld heb je voor ogen bij deze zinnen? 

Een van de vragen aan mijn vrienden was het zoeken naar een pas

sende illustratie bij zinnen die ruimte en sfeer omschrijven uit het boek van 

King . Hieronder enkele voorbeelden van plaatje die ze mij gegeven hebben . 

"Hij ging de trap op naar buiten , het donker in . Boven hem schitterenden de sterren aan de 
heme I in een krankzinnige plek. De wind ,pulseerde traag ." 

"Een of ander flauw instinct bracht de scherpschutter uit zijn slaap omhoog naar de fluwelen 
duisternis, die bij de schemering als een sluier welwater over hen heen was gekomen." 

"Deze kant van de bergen is vriendelijk, maar op deze hoogte kan de kou nog altijd toeslaan met 
het venijn van een mes." 



Het teken van drie, 
De Donkere Toren, deel 2 

Korteinhoud 
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Aan het einde van het vorige deel zijn voor de scherpschutter tarotkaarten 

gelegd . Deze voorspelling vormen de basis voor dit tweede boek uit de reeks van 

de donkere toren. 

Twee pistolen en een mes zijn het enige bezit van hem. Deze vertegenwoordigen 

samen met zijn opgedane kennis zijn afkomst. De omgeving is een strand tussen 

zee en bergen. Een kreeftachtig beest vertegenwoordigt de dood en het overleven 

(voedsel). Door een beet van dit beest raakt de scherpschutter (Roland) twee 

vingers kwijt en krijgt hij een bloedvergiftiging, waarvoor in zijn eigen wereld geen 

medicijn bestaat. Hij zal hier dood gaan. 

Roland heeft drie keer de mogelijkheid om New York aan het eind van de 20• 

eeuw te gaan. Dit is letterlijk een deur naar een andere wereld , die Roland niet kent. 

Hier neemt hij plaats in het lichaam van een ander persoon, om een medicijn te 

zoe ken. 

Hij maakt op deze wijze nieuwe vrienden en wordt weer geconfronteerd met zijn 

eigen emotionele kant. De werelden van zijn nieuwe vrienden zijn even leeg en 

eenzaam als die van de scherpschutter zelf. 

Hij moet meerdere keren de confrontatie met zichzelf aangaan om een medicijn 

te vinden en het vertrouwen te winnen van zijn nieuwe vrienden. In dit boek ontmoet 

hij achter drie deuren drie uiteenlopende personages. 

De gevangene 

Vriendschap en vertrouwen leert hij van het eerste personage. Eddie Dean 

geeft zich voor 100% over aan de vriendschap met Roland, nadat zijn enige 

familielid, zijn broer, is vermoord . Samen met Roland rekent hij af met zijn wereld 

die uit gipswanden en boardkarton bestaat. Eddie moet eerst de dood van zijn broer 

wreken en gaat daarna met Roland mee. 

UZe hebben mijn broer vermoord. ",, "/k wit er iets aan doen. " .. . 

"Zij trokken ten stri}de. " 

De vrouwe der schaduwen 

Roland leert van het tweede personage om te gaan met tegengestelde gevoelens. 

Dit personage heeft een dubbele persoonlijkheid sinds ze als kind een baksteen op 

haar hoofd heeft gekregen. Detta en Odetta, weten niet van elkaar dat ze bestaan. 
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"De zee had de helft van de zon verzwolgen." 

Man in pak achter net 
stuur van een BMW 
met telefoon en een 

~laptop op de 
passagiersstoel. 

"Sindsdien was de wereld verder gegaan. De wereld was leeg geworden." 

"De scherpschutter volgde de man in het zwart nu al !wee maanden door de woestijn, door de eindeloze, 
gekmakend eentonige vagevuur van een woestenij, nog altijd geen ander spoor gevonden .. .. " 

"Hier zag alles eruit als overal elders: een verstikkende hoeveelheid gebouwen. mensen en 
wagens. De wagens verstikten de straten met hun eindeloos geraas." 
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Eddie wordt verliefd op Odetta, die heeft zich er bij neer heeft gelegd , dat ze ooit 

eens door een onbekende voor de metro is geduwd. 

Roland wordt gehaat door Detta die hem het liefst wil vermoorden, omdat ze in 

hem de belichaming ziet van de dader van haar ongeluk. 

"Piotseling was hij de vrouw met de donkere handen. Hij voe/de een vreemd 

dualisme in haar, maar kan er nu niet over nadenken. " 

De dood 

Bij de derde deur wordt Roland zich bewust van zijn eigen kille gevoelloze en 

meedogenloze kant. Roland vindt dat deze kilheid moet verdwijnen uit zijn Ieven. Hij 

moet hiermee afrekenen. Voordat het zover is gaat hij voor de laatste keer zoeken 

naar het medicijn . 

Jack Mort, het derde personage, heeft bewust twee Ievens. Hij is boekhouder en 

huurmoordenaar voor de kick, hij vertegenwoordigt de dood. Dit is de man van de 

baksteen en de metro van de vrouwe der schaduwen (zie hierboven) . 

Het wordt een chaos omdat Roland de regels van de nieuwe wereld niet kent. 

Ondanks dat hij op een nette en fatsoenlijke wijze aan nieuwe kogels en medicijnen 

wil komen . Zijn kennis en vaardigheden helpen hem om te ontsnappen aan Jack. Hij 

goo it het lichaam van Jack voor de metro op de plek waar ook ooit Odetta/Detta een 

ongeluk kregen. Op het zelfde moment verlaat Roland het geleende lichaam en is 

met zijn medicijn terug in zijn eigen wereld . 

"Toen duwde Roland he! lichaam van Jack over de gele waarschuwingsstreep en 

dook over de rand van het perron." 

Conclusie 

Dit boek gaat over het vooruitkomen in het Ieven. De reis is een levensloop 

waarin je een ultieme persoonlijke uitdaging(verlangen) nastreeft. Onderweg valt er 

van a lies te ontdekken en te leren . In de loop van de tijd zul je verschillende plekken 

aandoen om kennis en ervaringen op te doen en te gebruiken om elke keer een 

stukje vooruit te komen in het Ieven. 

Bij Roland zie je dat dit vooruitkomen niet vanzelf gaat. Hij weet dat het maken 

van keuzes nodig en tegelijkertijd onomkeerbaar is. Zijn kennis en vaardigheden , als 

scherpschutter zijnde, schieten te kort. Zijn doorzettingvermogen en de bereidheid 

tot leren geven hem mogelijkheden zijn reis te vervolgen . In dit deel leert hij over 

vriendschap, over angst en het overwinnen ervan , over vertrouwen in zichzelf en in 

anderen. 

Op deze wijzen kun je ook Ieven in de stad. In de stad doe je ervaringen op die 

ervoor zorgen dat de perceptie van grenzen voortdurend veranderen. 
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Wonen in de stad 

" Het was Eddie 's Deans wereld, maar verder was het aileen een wirwar van 

/ichten, mensen en dingen." ... "Het was New York daar, hij kon New York bijna 

ruiken." 

lk denk bij wonen in de stad aan de term stedelijkheid : De stad met zijn drukte, 

winkels, bussen, trams, bioscopen, terrasjes, restaurants en dergelijke. De 

nabijheid van voorzieningen en de gelijktijdigheid van verwachte of onverwachte 

gebeurtenissen, maakt keuzes mogelijk. In de stad gebeurt altijd wei iets , er is altijd 

Ieven. 

"Het wonen" in de stad omvat voor mij aile handelingen van het dagelijks Ieven. 

Het bestaat dus niet aileen uit de fysieke verschijningsvorm van de waning maar ook 

uit de omgeving . Stedelijkheid is het totaal van verschillende mensen en leefstijlen 

die elkaar tegenkomen in het dagelijks Ieven. Bewoners, forensen en bezoekers 

maken gebruik van de stad . Bewoners van een stad kunnen worden ingedeeld in 

buitenwijk- en centrumbewoners . 

Mijn persoonlijke interesse gaat vooral uit naar de groep bewoners die in het 

centrum van een stad wil wonen . Kenmerkend voor deze groep is dat ze binding 

heeft met het stadsleven en weet waarom voor een waning in het centrum van een 

stad is gekozen . 
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Stedelijk wonen 

Vroeger was het vanzelfsprekend dat men verhuisde naar een buitenwijk als het 

sociaal en economisch gezien beter ging . Een andere levenswijze kan dan worden 

aangemeten en dit wordt ervaren als 'vooruitkomen in het Ieven'. 

Bewoners van een centrumwijk Ieven tegenwoordig niet meer in dezelfde 

sociale wereld , maar delen wei elkaars fysieke ruimte . De groepen onderscheiden 

zich in economisch , sociaal en cultureel kapitaal. Hun voorkeur voor de stedelijke 

levenswijze is de enige overeenkomst. De stedelijkheid in een centrumwijk bestaat 

tussen twee uitersten. De "oorspronkel ijke stedelijkheid" van een buurt waar 

iedereen elkaar kent en waar families al generaties lang wonen . En de "modeme 

stedelijkheid" waar de "moderne stadsbewoners" zoeken naar de diversiteit, 

openheid en de anonimiteit om zich te ontwikkelen. 

Het sociale Ieven in de wijk wordt niet bepaald door gedeeld belang van deze 

uitersten . De nieuwe stadbewoners willen in een stedelijke omgeving wonen en 

gebruilk maken van de voorzieningen die daar binnen handbereik zijn . Het stedelijk 

Ieven is voor hen niet aileen het gemak van de nabijheid, maar ook de mogelijkheid 

voo.r het leggen van nieuwe contacten . Cultureel kapitaal wordt persoonlijk 

verworven, terwijl het sociale kapitaal, (sociale netwerken) een stimulerende 

omgeving creeert bij de realisatie van een ambitie. 

Het dagelijks Ieven staat in het teken van het zoeken naar een nieuwe identiteit 

en het vormgeven van een leefstijl. Kijken en bekeken willen worden, het verlangen 

om zichzelf 'te etaleren ', is kenmerkend . 

Cultuur wordt zo een levenswijze, met gebruik van symbolen, artefacten en 

verhalen om zichzelf te onderscheiden. De modeme stadsbewoner is voortdurend 

alert op zijn gewoonten en gedrag, hij is andersen wil dat bij tijd en wijle Iaten zien. 

Hij draaide de knop om. De deur ging naar hem toe open, toen hij trok. 

Waf hij oak al/emaa/ had kunnen verwachten, dit niet ..... Hij had schaduwen van 

wolken op die aarde zien liggen, eroverheen drijvend a/s dromen . .. ... 

.... Hij had door een raam gekeken . .. .. Hij deed de deur voor de tweede keer open. 

De moderne stadsbewoner verzamelt herinneringen en ervaringen. Hij is op 

zoek naar een levenswijze waarbij het opnieuw definieren van eigen grenzen 

een onderdeel is. De eisen voor een woning zijn afhankelijk van de eisen van de 

levenswijze op dat moment. Het vinden van een woning is geen doel op zichzelf, 

maar een middel om in de stad te kunnen wonen. De woningkeuze gebeurt op basis 

van rationaliteit, impulsiviteit en culturele voorkeur. Gedachten over geluidsoverlast, 

parkeerproblemen moeten worden afgewogen tegen streven naar autonomie, 

identiteit, afstand en nabijheid. 
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De moderne stadsbewoner woont bij voorkeur niet in een rijtjeshuis of standaard 

ingedeelde woning , maar is op zoek naar iets orgineels , een leuke of mooie plek om 

zich thuis te voelen , waarmee zijn identiteit kan worden uitgedragen. 

In "Stadswijk" van Arnold Reijndorp, 2004, zijn 'nieuwe stedelingen' op zoek 

naar de oorspronkelijkheid van een oude wijk. Deze voorkeur komt voort uit de 

herinnering aan de eerste woonervaringen die de 'nieuwe stedeling' als student had 

in een soortgelijke stadswijk. De moderne stadsbewoner kan Reijndorp's nieuwe 

stedeling zijn maar die hoeft niet perse deze oorspronkelijkheid te zoe ken . 

Een plein in de stad is een plek waar op mensen op uiteenlopende wijze gestalte 

aan hun identiteit kunnen geven. Een plein is een centrale plek voor evenementen 

en ervaringen (een markt, restaurantjes , cafe 's, openbare voorzieningen, busstation, 

ondergrondse parkeergelegenheid , supermarkten , enz.). Een plein is hierdoor de 

plek waar uiteenlopende sociale netwerken samenkomen. 

Een goed plein in de stad wordt voor meerdere doeleinden gebruikt, waardoor 

de mogelijkheid tot intergratie van verschilende sociale netwerken altijd aanwezig 

is. lk zie een plein als een mooie plek voor het ontwerpen van een woning voor de 

moderne stadsbewoner te midden van de open bare ruimte en voorzieningen van de 

stad . 

"Het scheen Dikke Johnny toe dat hij, door de man heen, een vee/ echtere 

gesta/te kon zien," . . . "Hij had de wapens van de smerissen gepakt en ze om zijn 

midde/ gegord. In combinatie met het pak en de stropdas had het effect be/achelljk 

moeten zijn, " 

De moderne stadsbewoner heeft voor zichzelf doelen gesteld in zijn Ieven. Net 

zoals Roland kiest hij voor zelfontplooiing. Hij maakt zo goed mogelijk gebruik van 

de middelen die zijn omgeving hem bieden. 

De persoonlijk verwoven vaardigheden zet hij strategisch in . Goed gebruikt 

overtreffen ze de indruk van alles wat enigszins belachelijk zouden kunnen 

over1<omen . Persoonlijk verworven herinneringen en vaardigheden staan centaal bij 

de moderne stadsbewoner. Zijn huis biedt ruimte om zijn verworven herrinneringen 

tentoon te stellen om zijn stedelijk Ieven te illustreren . Dit is de plek waar hij geheel 

zichzelf is en kan wegdromen van het dagelijks Ieven. 

Voge/s zwenkten en doken, maar de were/d scheen aileen van hem en hen te 

zijn. ... . De zee was enorm, ze ontmoette de horizon op een nevelig blauw punt dat 

onmogelljk was vast te stel/en. Toen hij dit in zich op nam vergat de scherpschutter 

een langdwig moment zljn ellende. 
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Net zoals Roland zal de Moderne stadsbewoner na een tijdje weer verdergaan 

op zoek naar weer een nieuw uitdaging op een nieuwe plek. 

De waning 

Het was Eddie die het verhaal niet kende, ... Eddie was einde/ijk het verhaa/ aan 

zichze/f aan het vertellen . .... Het p/otse/ing weten trof hem a/s een klap met een 

beitel tegen zijn s/aap . .. .. Hi} wist ineens zeker dat hijzelf de derde was. 

Zoals iedereen heeft de moderne stedeling , net zoals de scherpschutter, 

vrienden en familie die hem nabij staan. Zij zijn belangrijk voor de ontwikkeling van 

je identiteit. Ze helpen je ontdekken wie je zelf bent. Ze kennen het meest kwetsbare 

persoonlijke dee I van karakter dat je verborgen wilt houden voor de buitenwereld. In 

deze vrienschap ben je afhankelijk van het vertrouwen die je elkaar geeft. 

In de woning zijn aile aspecten van je persoonlijkheid aanwezig, het is de plek 

waar je jezelf kan zijn. Bezoek is er aileen als jij het toelaat. Het is de plek waar je 

afstand kunt nemen van het stedelijk Ieven. Je kunt de stad bekijken van uit je huis 

kamer en in het uiterste geval sluit je je zel.f geheel af door aile gordijnen dicht te 

doen. 

Als inspraitie voor een woning voor de moderne stadsbewoner heb ik de enkele 

huizen van Louis Kahn bestudeerd. 
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Huizen van Louis I. Kahn 

De ontwerpen van Kahn spreken mij aan. Contact met de buitenwereld is een 

belangrijk onderdeel van het antwerp voor zijn huizen. Tegelijkertijd is binnen de 

waning een afhankelijkheid tussen de verschillende ruimten. 

Het wonen is in meer en mindere mate tonen van wie je bent. Het bewust 

grenzen leggen tussen je identiteit in de wereld, je identiteit ten opzichte van je 

vrienden en wie je zelf werkelijk bent. In de huizen van Kahn zijn deze verschillende 

grenzen duidelijke benoemdbaar in de wijze dat de kamers ten opzichte van elkaar 

ontworpen zijn. 

Wat is de basis voor de ontwerpen van zijn woonhuizen? 

Hoe brengt Louis Kahn onderscheid aan voor de verschillende ruimten? 

The window and Served and Servant spaces 

Een een be l1angrijk concept voor de ontwerpen van zijn huizen is dat: ·~house 

must be made so that any person must feel he can make there a home". 

Louis Kahn stelt dat architectuur begint bij de kamer, de oorsprong van het huis. 

Dit is de basis van de architectonische ruimte. Elke ruimte is voor hem een vorm en 

de functie komt op de tweede plaats. De trap en het bordes vormen voor hem een 

architectonische ruimte die vormgegeven wordt vanuit deze basisgedachten. 

Een kamer is voor hem een gesloten systeem met de elementen de haard, het 

raam, het contact met de buiten en de gebruiker (bewoner). 

Kahn wil dat de buitenwereld van binnenuit zichtbaar is. Binnen en buiten 

vormen samen de ruimte het maakt van de ruimte een kamer. Het raam in de 

kamer is belangrijk. "The window wants to be a room". Belangrijk is dat mensen stil 

willen staan bij een raam. Het raam heeft zijn eigen Iicht en communiceert met het 

landschap, de buitenwereld. Het raam is de verbinding tussen de kamer en de scene 

die het landschap bi,edt. 

In Kahn's huizen is vanuit elke ruimte contact met buiten mogelijk. De gebruiker 

brengt de ervaring van communicatie tussen deze verschillende werelden tot stand. 

In Kahn's eigen woorden: Windows open ultimately, ... , "furthest love". Dat wil zeggen 

dat de communicatie met het uitzicht een verbinding is, los van afstanden, die 

refereert aan herinneringen en verlangens. 

Kahn wil ook verschillende architectonische ruimten verbinden. Dit gebruikt hij 

consequent in aile onderdelen van zijn ontwerpen. Een ruimte is dienend aan een 

andere, die op zijn buurt ook bediend wordt. Dit concept voor ruimte vormt de basis 

voor zijn theorie over "served and servant spaces". 

In de ruimten van Kahn's woonhuizen zijn de afmetingen met het aantal ramen 

en doorkijken afhankelijk van deze ondergeschiktheid. De "servant spaces" of 



23 

dienende ruimten hebben altijd kleinere ramen, die een ingekaderd uitzicht geven op 

het landschap. De "served space" of bediende ruimten daarintegen hebben grotere 

ramen en doorkijken, waardoor een vrijer beeld van de omgeving wordt geboden. 

Trenton Bathhouse 

Dit is het antwerp waar Kahn's ideeen over "served and servant spaces" voor het 

eerst duidelijk waarneembaar waren. De "served" ruimte is de toegang en de trap 

naar het bad (groot, open zicht) en de kleedkamers zijn de "servant" ruimten . De holle 

kolom is de ruimte tussen de grote ruimten. De ruimte van de kolom is ondergeschikt 

aan de grotere. De kolom maakt de verbinding tussen deze verschillende ruimten en 

is tegelijkertijd een ruimte in zichzelf. 

-~ ·· ~ -

kleecirillmte 

Plan, T~rcnton Bathhouse. 
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Esherick House 

Het principe van "served en servant spaces" is duidelijk in de plattegrond te 

herkennen. De orientatie van de verschillende ruimten is duidelijk afleesbaar. 

Vanuit de woon-, eet- en slaapkamer (bediende ruimten) kun je met een wijde blik 

naar het landschap kijken. Dienende ruimten in deze de badkamer, de keuken, de 

toiletten, de trap en de entree hebben hebben een orientatie loodrecht op de richting 

van de woon, eet en slaapkamer. Het uitzicht door het raam bij de trap is door de 

architectuur ingekaderd. 

-~ 

Second Floor 
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Korman House 

In dit huis communiceren de verschillende ruimten elk met een ander deel van 

het landschap. Aile ruimten in het huis hebben hun eigen uitzicht. De slaap'kamers 

hebben een beperkt ingekaderd uitzicht, de keuken kijkt uit op een intiem deel van 

de tuin en de salon heeft het breedste uitzicht. 

In de eet-, woonkamer en de keuken zijn duidelijk de verschillende soorten 

uitzichten waarneembaar. Het aantal en de weidsheid van het uitzicht is een 

optelling van belangrijkheid van de dienende ruimten. 

( beslotenAntiem 

vergezicht 

S.C.ond "oor 

r ·1 

------------~~~ . 
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Fischer House 

De woning is binnen de grenzen van geometrische vormen ontworpen. 

Twee gelijke kubussen zijn in een hoek van 45 graden ten opzichte van elkaar 

gepositioneerd. Het concept "servant en served spaces" en het raam zijn hier in elk 

onderdeel van het ontwerp aanwezig. Het huis ten opz.ichte van het landschap. De 

ene kubus met de hoofdfunctie (wonen en keuken), ten opzichte van de andere 

kubus met de bijfuncties (entree en slaapkamers). De keuken ten opzichte van de 

woonkamer, de badkamers ten opzichte van de slaapkamers, enzovoorts. 

Elke ruimte heeft minstens een raam die de kamer met de buitenwereld verbindt. 

In de bediende ruimten van de woning zijn meerdere ramen die de mogelijkheid 

geven om naar buiten te kijken. Zo is het vanuit de woonkamer mogelijk om door 3 

verschillende ramen naar buiten te kijken . 

Second Floor First Floor 

Conclusie 

Door gebruik te maken van de kwaliteit van het uitzicht creeert Kahn een 

hierarchie tussen de verschillende ruimten van zijn woningen . Het idee dat de 

functie van een ruimte afhangt van je mogelijkheden en kwaliteiten van het uitzicht 

wil ik gebruiken voor het ontwerpen van de woningplattegronden, 

Dit betekent dat ik niet aileen binnen de woning verschil maak in de wijze waarop 

naar buiten gekeken kan worden, maar ook dat verschillende functies binnen 

het woongebouw zichtbaar worden door verschillende wijze van vormgeven van 

raampartijen en waar ze op uitkijken . 

In de stad heb je geen weids landschappelijk uitzicht, Maar wei stedelijke ruimten 

waar je op kijkt en aan woont. Vanuit de gedachte, "wat is mijn uitzicht?", heb ik me 

Iaten inspireren door een studie van verschillende stedelijke ruimten in Den haag. 

Welke verschillende typologieen van pleinen kun je in een stad aantreffen die een 

plek identiteit geven? 
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Stedelijke ruimten in Den Haag 

Pleinen in steden zijn niet aileen de bekende grote plekken . Elke stad 

heeft op diverse plekken in zijn woonwijken ook pleinen, die een plek identiteit 

geven ; uiteenlopend van intieme kleine hofjes tot grote pleinen bij scholen en 

kantoorgebouwen. 

lk heb enke1le verschillende van dit soort plekken bezocht, die me aanspraken en 

de vormaspecten van de stedelijke ruimte benoemd. 

Onderzoeksvraag: Waarom zijn deze plekken geen straat en welke middelen zijn 

ingezet om tot deze vorm van de plek te komen? 

:l?; :~'-'I~ 
·~-· ~ 

Vrijstraathof 

Twee grote karakteristieke tegenover elkaar 

liggende gebouwen bepalen de layout van het 

hofje. Op het moment dat je de ruimte tussen de 

vier gebouwen betreedt, ervaar je de ruimte als een 

binnenpleintje . 

1 1·~ 1.1 
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Sneeuwbalstraat 

Het gevoel van een omsloten ruimte begint op de 

plek waar de gebouwen verder van de weg gebouwd 

zijn. De drempel, op de juiste plek, benadrukt op een 

subtiele wijze de entree van deze stedelijke ruimte . 



Pretoriusstraat 

Het plein was vroeger een straat. Het 

terugliggende schoolgebouw is de aanleiding 

om hier de straat af te sluiten en een speelplein .-------~ 
aan te leggen. De breedte van de school is 

maatgevend voor de lengte van het plein . 

Slicherstraat 

De ruimte is geheel omsloten door 

bebouwing . Door een pad is de ruimte gesplitst 

in een hoger en een lager gelegen deel. Op 

het pad lopend ben je je nauwelijks bewust 

van de gehele ruimte terwijl van bovenaf de 

binnnenruimte geheel 'is te overzien . 

31 
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Thijsenstraat 

De laan is dominant; begin en eind zijn duidelijk 

zichtbaar. Aan het begin staat een groot gebouw 

als een poort voor de straat. Aan het eind is de 

straat overdekt en eindigt hij in een groot plein. De 

zijstraten hebben elk een ander karakter. 

Door de lengte van de laan en de omvang van de 

omliggende bebouwing wordt de stedelijke ruimte 

een opeenvolging van verschillende principes om 

relaties te leggen met de zijstraten en anderdelen 

van de wijk. Het resultaat is een optelling van naast 

elkaar liggende plekken met gelijke bestrating. 
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Haagse Hogeschool 

Johanna Westerdijkplein 

De verbinding tussen llet station en de school 

staat centaal in dit plein. Van de donkere tunnel 

via een bomenbos kom je op het open plein . 

Tegelijkertijd zijn er in andere richtingen andere 

routes waar ook volop gebruikt van wordt gemaakt. 

De dwarsstraten en de aanliggende bebouwing 

hebben een duidelijke functie die ondergeschikt is 

aan de verbinding tussen het station en de school. 

De verschillende plekken op de plein zijn een 

reeks van verand,erende indrukken. Aan het water 

is een ver uitzicht. Aan de stationszijde geeft het 

bomendak intimiteit aan de ruimte waar aller1ei 

voorzieningen aanwezig zijn. Zoals een boekhandel, 

een cafe, een bushalte en een fietsenstalling. 
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Conclusie 
Afhankelijk van de afmeting en de grootte van omliggende bebouwing van de 

stedelijke ruimte zijn er diverse ontwerpgereedschappen te gebruiken: 

- Gebouwen van verschillend formaat ten opzichte van elkaar positoneren. 

- Verspringen van de gevel van een gebouw. 

- Kl'eine, minder opvallende toegangen in de hoeken. 

- Dominant ontworpen richting met een duidelijk begin- en eindpunt. 

- Gebruik van fysieke barrieres voor afbakening van een pleinrand. Denk aan 

borders, trapjes en muurtjes. 

- De inrchting van het maaiveld. De positie van bijvoorbeeld een stoeprand of een 

verkeersdrempel heeft invloed op het ervaren van de ruimte. Een straat zonder een 

trottoir geeft het gevoel breder te zijn. 

Niet aile ontworpen pleinen hebben geleid tot het gebruik van de stedelijke ruimten. 

Het is mij duidelijk dat het gebruik de verschillende antwerp gereedschappen, elke 

keer opnieuw op elkaar afgestemd worden. 

lnspiratie en materialen 

- Hofjes/ binnenstraten midden in een stad. Respectievelijk Amsterdam, Barcelona 

en Rotterdam. 

- Nijmegen winkelstraat op twee niveaus met daarboven woningen; Eindhoven, een 

gebouw, voor en achterzijde worden als verschillende sferen ervaren; Rotterdam, 

een duidelijk strakke vorm, de verschillende woningen zijn niet in de gevell af te 

lezen. 

- Met een houten gevel geeft een gebouw ook een stedelijk uitstraling. Hout wordt 

hier als een lamel gebruikt en geeft het de mogelijkheid om te varieren in meer of 

minder lichtinval. 



Amsterdam 

Studie van Cerda voor verschillende 
vormen van de bouwblo. ken. 

Barcelona 

-Rotterdam 

Binnengebied van een bouwblok in Barcelona, 
gerealiseerd volgens een van Cerda's voors!ellen. 
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Marijkestraat Nijmegen 

Vestdijk Eindhoven 

Aluminium luiken , bakstenen gevel Katendrecht Rotterdam 
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Volledig te openen gevel, houten lamellen bij nacht 
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Het Ontwerp 

Ede: stedelijkheid in opkomst 

Bij middelgrote woonkernen zoals Ede, is stedelijke verdichting een belangrijk 

onderdeel van de vernieuwing van het centumgebied . De groei van deze kernen 

vergroot de vraag naar een daadkrachtig centrum. Zoals Alphen aan den Rijn, 

Apeldoorn en Hengelo, is Ede ook bezig met herstructurering van het centrum door 

middei van stedelijke verdichting en vervangende nieuwbouw. 

De problemen van de grote steden zoals Den Haag en Amsterdam o.a. zijn lege 

straten na sluitingstijd. Deze gemeente besturen besteden veel geld en middelen om 

de binnenstad weer bewoonbaar te maken. Door deze problematiek op voorhand te 

onderkennen, kan volgens mij de middelgrote lkern zich potentieel onderscheiden 

van de grote stad. 

lk heb voor Ede gekozen omdat ik de plaats goed ken van vroeger. Hoewel ik in 

Ede ben opgegroeid, heb ik ruim 10 jaar elders gewoond. Tijdens familiebezoeken 

heb ik Ede gestaag zien groeien en mijns inziens staat Ede op de drempel een stad 

te worden. 

De opkomende stedelijkheid staat in contrast met het oude idee van het rustige 

groene dorp aan de bosrijke rand van de Veluwe. Niet elke bewoner kana an het idee 

van de "stad" Ede wennen. Voorde oorspronkelijke bewoners hoeft het niet zo'n vaart 

te lopen terwijl jonge mensen en nieuwe bewoners de veranderingen accepteren. De 

tijd heeft deze gedachte van een dorp inmiddels ingehaald: Geplande niet-verkochte 

centrumwoningen voor ouderen hebben een ander programma gekregen en worden 

in een hoog tempo verkocht aan jonge volwassen en starters op de koopmarkt. 

lk heb een nieuwe visie voor de ontwikkeling van een deelgebied van het 

centrum in Ede. De openbare ruimte tussen de bebouwing kan meer zijn dan 

een parkeerplaats voor supermarktbezoekers en het geeft mogelijkheden om een 

nieuwe identiteit toe te voegen. Mijn invulling voor deze nieuwe identiteit staat voor 

stedelijkheid en de moderne stadsbewoner. 
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Het Kuiperplein in Ede 
De bestaande situatie 

Functie van het Kuiperplein 

41 

De parkeerplaats op het Kuiperplein is nu een blinde vlek in het centrumgebied 

van Ede . Het is een mogelijke nieuwbouwlokatie voor woningen en winkels. Er zijn 

ook plannen om het treinstation Ede-Centrum in de toekomst te verplaatsen, maar 

een geschikte lokatie is no9 niet aangewezen . Op dit moment is het Kuiperplein 

een parkeerplaats voor de deur van drie supermarkten en wordt gebruikt voor 

evenementen zoals de kermis. 

De parkeerplaats wil ik handhaven en ondergronds oplossen, zodat het plein als 

stedelijke plein ingericht en gebruikt kan worden grenzend aan een nieuwe lokatie 

voor het station Ede-Centrum. 

Kenmerken van de stedelijke morfologie 

In mijn stedelijk antwerp heb ik gezocht naar een goede aansluiting op de 

bestaande structuur van het centrum. Het huidige beleidsplan van het centrumgebied 

van Ede, dat de basis vormt van het bestemmingsplan, onderschrijft deze visie . 

Dit identiteitsplan omvat een centrumring rond verschillende typologieen van 

bebouwingen die geordend zijn op basis van het hoogteverschil op maaiveld niveau 

en door routes die verschillende winkelstraten met elkaar verbinden. 

De zijde van de Grotestraat, het Maandereind en de Raadhuisstraat bestaat 

voomamelijk uit parceelverkaveling, terwijl aan de Telefoonwegzijde overwegend 

bouwblokverkaveling heeft plaatsgevonden. De bestaande pleinen vertonen 

verschillen die de uitgangspunten van het 'beleidsplan duidelijk onderstrepen. Het 

Kuiperplein ligt aan de zijde van de grotere pleinen waar bouwblokverkaveling 

overheerst. De huidige afmetingen van het Kuiperplein en de markt zijn passend bij 
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Markt 

uropabaan 
I 
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de maat van de blokverkaveling en de hoogte van de bebouwing. Doordat ze ook 

nog dicht bij elkaar liggen behoort een onderlinge relatie tot de mogelijkheden. 

Twee van de vier zijden van het plein zijn de afgelopen jaren bijna volledig 

bebouwd tot bestemmingsplan hoogte . Deze bebouwing vormt twee duidelijke zijden 

(grenzen) van het Kuiperplein en is hierdoor zelf onderdeel van de blokverkaveling 

geworden. 

Aan de spoorzijde is niet een eenduidige bebouwing typologie te definieren . 

Hier is de vorm van de bebouwing door verbouwing en veranderingen ontstaan . 

De bebouwing is aan aile kanten zichtbaar. De vroegere achterzijde van dit blok 

is nu het uitzicht van een nieuwe straat met woningen en winkels. Samen met het 

achterstallige ondert10ud van deze verschillende panden, zijn dit voor mij de redenen 

om deze panden te slopen. 

Het bouwblok aan de laatste zijde is niet groot genoeg om als wand voor het 

huidige plein te functioneren. Door grote openingen links en rechts en de vrije ruimte 

die de spoorbaan hem aan de achterzijde biedt, lijkt de huidige bebouwing een 

object te zijn op de rand van het Kuiperplein. Hierdoor is de grens van plein moeilijk 

benoembaar. De rand van het pie in gaat over in het grillige gebied van de omgeving 

van het station. Het huidige kleine tussen gebied is niet goed benoembaar als straat 

of klein plein . De bebouwing staat staat te ver van elkaar en is te afwisselend van 

vorm om de ruimte als straat te ervaren. De ruimte die er is, wordt hoofdzakelijk 

ingenomen door de straat, waardoor deze ruimte ook geen plein functie heeft. 

Markt Kuiperplein Museumplein Station 
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Planvisie 

Het Kuiperplein is een stedelijk plein geworden met duidelijk grenzen. Parkeren 

gebeurt ondergronds. Aan drie zijden is het plein omgeven door blokverkaveling 

van 4 bouwlagen. Aan de vierde zijde wordt het plein begrensd door de bestaande 

spoorbaan en het nieuwe treinstation met aan de overzijde de markt en het 

oudere gedeelte van het centrum. Het plein en de stedelijke ruimte wordt opnieuw 

vormgegeven, zodat ze sa men met de bestaande structuur van straten en bebouwing 

een geheel vormen. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe bebouwing . 

Het nieuwe bouwblok gelegen aan dit stedelijk plein staat in het teken van het 

stedelijk won en : een nieuw stuk stad voor Ed e. Verschillend ingerichte woonkamers 

zijn duidelijk zichtbaar vanaf het plein. Vanuit de woning overziet de modeme 

stadsbewoner de stad, met een stap buiten de deur voelt hij zich direct onderdeel 

van het stedelijk Ieven. In het gebouw zijn de winkels en cafe's al te vinden , en op 

het plein is het zomers goed toeven . 
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Stedenbouwkundig antwerp 

Door sloop van de bebouwing aan het spoor is de weg langs het spoor geen 

achterstraat meer. Deze zijde van het plein wordt een lokatie voor het nieuwe 

perron van station Ede-Centrum. Nieuwe vormgeving van het plein orienteert zich 

in de richting van het oude centrum. Deze nieuwe vorm van gelijke afmeting als het 

oude Kuiperplein , gaat nu een relatie aan met het Marktplein. Hierdoor onstaat een 

kavel voor een nieuw te ontwerpen stedelijk bouwblok. Ook de verbinding naar het 

Museumplein is hierdoor duidelijker te definieren als een straat naar een volgende 

open stedelijke ruimte. 

Behalve het forma at wordt het plein ook stedelijk door de vorm en functie van het 

bouwblok. Het nieuwe bouwblok heeft een laag en hoog gedeelte en zal op zijn minst 

ruimte bieden aan de winkels van de gesloopte bebouwing . Verder is het mogelijk 

om een kinderopvang, fitnesscentrum of werkplekcafe en kleine kantoorruimten 

voor "thuiswerkers" onder te brengen in het nieuwe bouwblok. 
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Het Kuiperplein vanuit de telefoonweg 

Kuiperplein gezien vanaf de Markt Perronzijde gezien van af hel Museumplein 

Poort van het plein naar binnen gebied bouwblok Steeg, aansluiting mel de bestaande bebouwing 

Telefoonweg langs hel Kuiperplein Telefoonweg gezien vanaf het Museum pie in 
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Wonen aan het Kuiperplein 

Het bouwblok toont zich aan verschillende stedelijke ruimten: een plein, een 

straat, een steeg en een spoorlijn. 

De mod erne stadsbewoner woont in de stad zicht baar voor de stad. Van uit zijn 

woning is altijd een stuk van de stad te zien, uiteenlopen van een wijds vergezicht 

tot een staat of plein, waaraan de de woningen gelegen zijn. Verblijfsruimten met 

grote vensters geven de bewoner de gelegenheid zijn leefstijl te tonen aan de stad. 

Andere ruimten zijn ondergeschikt aan deze en vertegenwoordigen de meer intieme 

delen van zijn woning. 

Het hoge gedeelte aan het spoor met uitzicht over de stad (bouwdeel A), 

is georienteerd op de verbinding met het Marktplein . Het bouwdeel B aan het 

Kuiperplein heeft pleinbreed een lagere gevel van gelijke kl'eur en materiaal. Een 

poort geeft toegang tot een intieme binnenruimte van het stedelijk bouwblok en de 

daar achterliggende straat . De nieuwe straat is de verbinding naar de stedelijke 

ruimte rond het museumplein. 

In de steeg aan de achterzijde staan twee andere gebouwen van het bouwblok 

(deel C). IDeze gebouwen hebben uiterlijk ritmerende kenmerken . Het tweede deel 

verderop in deze straat verspringt ten opzicht van het eerste . Dit is de tweede 

toegang tot de binnenruimte van het bouwblok recht tegenover de poort aan de 

pleinzijde. 

L ) 

steeg 

c 

plein 
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Vogelvlucht 

Voorbeeld bestrating van natuursteen voor het Kuiperplein 
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De pleinen 

Het plein is als een grote trap naar het perron van het station ontworpen. Elke 

optrede wordt geaccentueerd door een trede van donker hardsteen. Onderaan 

de trap staan bomen op de plek waar voorlileen de bestaande bomen van de 

Telefoonweg en de Brouwerstraat stonden. 

De binnenruimte van het bouwblok is opgebouwd uit meerdere kleine pleintjes. 

De hoogte verschillen geven de grenzen van elk van deze plekken aan. Vorm, 

structuur en materiaal zijn gebruikt om intimiteit binnen het grote geheel van de 

binnenruimte van het bouwblok blok te creeren. De verschillende wijzen waarop 

je vanuit het bouwblok zicht heb op de omliggende stad geeft elk deel zijn eigen 

identiteit. 

Doorkijk vanaf de Telefoonweg 

r·~ .... 
1__, 

I f• ·.··~ 

·- ·--~~ -
-- -

VogeiVIUcht Doorkijk vanuit de steeg 

~~~-- -~ 1111 I 

111111 
.... ,. 

l ~ '! i I 1111 I 

Doorkijk van af spoorzijde 
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begane gond "le verdieping 
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Het bouwblok 

Elk deel van het bouwblok heeft een eigen kenmerkend organisatieprincipe. 

Verschillende uitzichten naar de omgeving door afwisselende kijkrichtingen zijn de 

kenmerken voor de verbindende routes in bouwdeel A en B. 

De woningen van bouwdleel A organiseren zich rond een centraal trappenhuis. 

Twee verdiepingen delen steeds een gezamelijke binnenruimte (A1t/m4). Deze 

verblijfruimten zijn elk op een ander deel van Ede georienteerd. 

Bouwdeel B kent twee principes. De beganegrond woningen worden ontsloten 

via een portiek aan de openbare ruimte van het plein, in de poort en aan de straat. 

De woningen op de verdieping hebben hun entree aan een lange gang op de eerste 

verdieping, Waardoor woont iedereen aan dezelfde gang woont. Deze gang wordt 

aan de Tel'efoonwegzijde ontsloten door een trappenhuis met een portiek. Aan 

de hoogbouwzijde komt de gang uit in de centrale hal van bouwdeel A, waar het 

werkplekcafe, de kapperszaak en de fitness zich bevinden. 

De woningen van deel C aan de steegzijde van het bouwblok worden gekenmerkt 

door de typologie van een het rijtjeshuis: repetering van dezelfde vorm, waardoor de 

afzondelijke woningen herkenbaarworden. Deze woningen hebben hun hoofdentree 

aan de binnenruimte van het bouwblok en in de parkeergarage kan een auto voor de 

eigen woning geparkeerd worden. 

Doorsnede trappenbuis blok A Vide blok A van buitenaf gezien 
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Voorbeelden keramische gevelbekleding 

Gevellaag gedeelte blok B 
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De gevel 

Het bouwblok is aan een stedelijk plein ontworpen, dat aansluit op de bestaande 

bebouwing als een nieuwe toevoeging aan het centrum van Ede. De gevel aan het 

plein is opgebouwd uit materialen die het verschil met de bestaande bebouwing 

illustreren. De toren en het blokje aan de Telefoonweg krijgen een keramisch 

gevelsysteem, dat op afstand een zelfde gloed geeft als de traditionele baksteen 

gevel. In contrast hiennee heeft het lage gedeelte een gevel van gebeitst europees 

hout, die als lamellen aan de gevel worden gemonteerd. De verschillende vensters 

hebben elk op hun eigen wijze een opening in de lammellen wand die verschillende 

verblijfsruimten van het woning illustreren . 

De huizen aan de steeg worden opgetrokken uit baksteen met een kleur, die 

overeen komt met de kleur van de gebeitste houten lamellen . 

Gevelfragmentdag I nacht 
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Bouwdeel C 

l'Fn~ 
;JLJJ [ J cc· 

kelder 
I 

entree. begane grand 1 e verdieping 2e verdlep1ng 
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Begane grand 
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De woningen 

De woningen voor de Moderne stadsbewoner zijn moeilijk in een type vast 

te Iegan. De moderne stadsbewoner wil gezien worden in de stad. De stad is 

onderdeel van zijn Ieven en omgekeerd is hij onderdeel van het stedelijk Ieven in de 

stad. Het tonen van het wonen in de waning aan de stad, is deel van zijn levensstijl. 

Tegelijkertijd heeft zijn waning oak ruimten die niet door iedereen gezien mogen. 

lk heb een viertal typen ontwikkeld in een bouwblok die el·k op een eigen wijze een 

relatie aangaan met hun omgeving. 

De wijze waarop de ruimte van een waning zich toont aan de stad ontleen ik 

aan de ruimtestudies van de villa's van Kahn . Hij heeft in zijn huizen een duideli]k 

leesbare rangorde van ruimte op basis van de relatie met de omgeving. De 

belangrijkste ruimte heeft het wijdse uitzicht en is vanuit de omgeving zichtbaar. 

Relaties met de omgeving in combinatie met de rangorde van ruimten heb ik 

gebruikt om het bouwblok met de de woningen voor de Moderne stadsbewoner 

vorm te geven. 

Het rijtjeshuis (blok C) met een terugliggende bovenverdieping aan de steegzijde 

heeft zijn entree en keuken aan de binnenruimte van ihet bouwblok. Hier kan je buren 

"toevallig" ontmoeten . De extra hoge woonkamer bevindt zich aan de steegzijde met 

een groat venster naar de stad. 

Het lage dee I van het bouwblok aan het plein (B) heeft twee gestapelde woningen 

over meerdere verdiepingen . De woningen op de begane grand worden door een 

klein portiek direct ontsloten met de openbare ruimte. Aan het Kuiperplein hebben 

de woningen een dubbel hoge woonkamer met balkan. Grote beweegbare luiken 

met lamellen geef de bewoner de mogelijkheid zich af te sluiten van het stedelijk 

Ieven. Luiken kunnen geheel open geschoven of aileen maar gedraaid worden. De 

slaapkamers bevinden zich aan de binnenzijde van het bouwblok. 

De woningen op de verdieping hebben hun entree aan een lange gang met 

ramen, die uitzicht geven aan verschillende delen van het plan; het Kuiperplein, 

de binnenruimte van het blok en de telefoonweg. De woonruimte van deze waning 

heeft een groat venster aan het plein en aan de andere zijde heeft de keukenzijde 

uitzicht op de binnenruimte van het bouwblok. Vanaf het plein is goed te zien wat 

er afspeelt in de waning direct achter het raam. De slaapkamers aan het plein een 

verdieping hager, hebben kleinere ramen met lamelluiken, die als een zonwering te 

gebruiken zijn. 

Het uiterlijk van de gevel van het lage geddelte aan het Kuiperplein geeft een 

wisselend beeld van open en gesloten luiken afhankelijk van de keuze van de 

bewoner. Gesloten luiken gaan overdag op in het ritme van de gevel en 's avond 

als het danker is, worden verlichte ruimten erachter zichtbaar. De vel'e mogelijke 
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2e verdieping 
woningen aan de vide 

3e verdieping 
woningen op etage aan de vide 
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combinaties van open en gesloten luiken en verschillen tussen dag en nacht zulle11 

de gevel tot een levendig geheel maken voor het Kuiperplein. 

In het hoge gedeelte van de het bouwblok (A) , de toren , bevinden zich kleinere 

woningen, evenals in het kleinere blokje aan de Telefoonweg, van hetzelfde gevel 

materiaal. Een centraal trappenhuis met de woning-entrees verbindt de hoger 

gelegen verdiepingen met de hal op de eerste verdieping. Hier komt ook zich het 

begin van de gang van het lage gedeelte (B) op uit. 

De toren met zijn open vides aan de gevel van twee verdiepingen hoog richt zich 

op de gehele omgeving; het Kuiperplein , de stad en de verte. Elke vide kan gebruikt 

worden door de bewoner van de zes woningen die zich op deze twee verdiepingen 

bevinden. Sa men hebben zij het be zit van wijds uitzicht dat ze dagelijks zien. In 

de woningen zelf heb je twee gelijkwaardige verblijfsruimten met verschillende 

uitzichten. De keuze is aan de bewoner welke verblijfsruimte het hoofdvertrek zal 

worden en waar de keuken te plaatsen. 

De randen van deze open p/ek werden gevormd door donkere, zoetgeurende 

naaldbomenviezig in ee onrege/matige halve cirkel rond de p/ek waar ze stonden 

bogen. Naar het zuiden brak de grand en ging honderd meter stij/ naar beneden 

in een reeks afgebrokkelde richels van lei en gebroken rotsb/okken, als een 

reuzentrap. Er /iep een helder beekje het bos uit en midden over de open plek, eerst 

barre/end door een diepe geu/ in een sponzige bodem en de brokkelige steen, en 

vervo/gens stromend over de splinterige rotsbodem die afliep naar de plek waar de 

grand wegviel. 

Het water liep de trap afin een reeks watervalletjes en maakte een he/eboe/ 

mooie, tril/ende regenbogen. Onderaan de he/ling /aag een geweldige, diep vallei, 

vol eeuwen oude naa/dbomen en een paar oude iepen die weigerden zic/1 te Iaten 

verdringen. Die /aatste torenden groen en welig boven al/es uit, bomen die misschien 

a/ oud waren geweest toen hetland waar Roland vandaan kwam nog jong was. 

Boven dit prentenboekp/aatje spande zich een schu/de/oos blauwe Iucht waarin, 

een paar kilometer verderop, een paar kraaien, schreeuwend met hun oude, roestige 

stemmen, rondcirke/den. Ze leken rusteloos, alsof er storm aankwam, maar er zat 

geen regen in de Iucht. 
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Bijlage A 

Vragenlijst aan vrienden 

Vragen om inspiratie op te do en en zichtbaar te maken welke verbanden mensen 

leggentussen teksten en/of beelden. 

1. Zoek 1 of meerdere plaatjes, beelden, schilderijen of (vakantie) toto's bij de 

beschrijvingen van ruimte door King (zie volgende pagina). 

2. Wat betekenen de volgende kernthema's van King voor je en hoe staan ze met 

elkaar in verband. Geef bij elke term jouw belangrijkste associatie of gedachte aan: 

Wilskracht, Toewijding, Moed, Vriendschap, Trouw en Confrontatie. 

3. Zoek twee toto's of beelden van een stad en een landschap die beiden hetzelfde 

vertellen en benoem wat er overeenkomt. 

Vragen om een beeld te vormen over hoe mensen starten op een nieuwe plek. 

Dit is gebruikt als informatie bij de woonscenario's (zie bijlage C). 

4. Bedenk dat een nieuwe levensfase ingaat, je hebt nieuwe baan in een andere 

stad. 

a. Schets kort je sociale Ieven van deze levensfase. Hoe zit jouw sociale Ieven tot 

dan toe in elkaar? Hoe staat het met relaties (familie, vrienden, vriend/vriendin ... 

enz.)? Ga je aileen wonen in een nieuwe stad of gaat er iemand met je mee 

(pa rtner,huisgenoten)? 

b. Hoe ziet je woning er uit? Hoe groot zijn de kamers, hoeveel kamers zijn er? 

Hoe zijn ze ingericht (kasten I meubels I toto's I schilderijen I kleur / .... )? Probeer zo 

mogelijk aile ruimten te beschrijven tot aan de we en kelderkast toe. 

c. Wat denk je of hoop je voor jete ontdekken of te ervaren in deze stad? 
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1 Beelden bij tekstfragm.enten 

Door de zinnen los te koppelen van de context in het boek van King heb ik 

uiteenlopende beelden ontvang.en . 

De beelden van mijn vrienden zijn niet altijd eenduidig, maar vertegenwoordigen 

allemaal een zelfde sfeer, een "gevoel" bij deze zinnen. 

"Sindsdien was de wereld verder gegaan. De wereld was leeg geworden." 

De aardbol vanuil 
de ruimte gezien. 

Man in pal< met tele
foon achier het stuur 
in bmw met laptop 
op passagiersstoel. 
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"De scherpschutter volgde de man in het zwart nu aJ twee maanden door de woestijn , door de eindeloze, gekmakend 
eentonige vagevuur van een woestenij, nog altijd geen ander spoor gevonden .... " 
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"Hier zag alles eruit als overal elders: een verstikkende haeveelheid gebouwen, mensen en wagens. De wagens verstik· 
len de straten met hun eindeloos geraas." 

Overvolle straten 
in India met 
ossenkarren, etc. 
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Mensen in Tokio 
die met mandkapjes 
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Een miljoenen stad 
tenmidden van een 
leeg landschap. 
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"Hij ging de trap op naar buiten, het danker in. Boven hem schitterenden de sterren aan de hemal in een krankzinnige 
plek. De wind pulseerde traag.·• 

De trap van 
"basic instinct" 

Op een dakterras 
genietend van de 
sterrenhemel. 

-.. ~ .. 
·~·~' -. -:;:;-, )1L 

""' ~~ ;; \ , . I - t . 

"Een of ander flauw instinct bracht de scherpsdlutter uit zijn slaap omhocg naar de fluwelen duisternis, die bij de 
schemering als een sluier welwater over hem heen was gekomen" 
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Een verwonde 
boogschutter die 
na een veldslag 
wakker wordt in een 
soon van fijne regen 

een roofdier 

Robin Hood 

I 

I t - , ' ' 
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" Deze kant van de bergen is vriendelijk, maar op deze hoogte kan de kou nog altijd toeslaan met het venijn 
van een mes." 

Je voelt toch iets als 
je op een glazen 
vloer staat en naar 
beneden kijkt . 

Zonsondergang 
bij Istanbul met 
een roeiboctje op 
de middelandse zee 

De windwolk op 
de mount everest 
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I!"IJ 

I 
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De golfen spelen 
met de spiegeling 
van de zon. 

De sneeuw staat als 
een muur tussen de 
groene velden en d'e 
besneeuwde bergen . 

L:jU 
- ___... .. ---. 
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2 Overeenkomsten stad en landschap 

Aan het water, tussen velen, statig 

Smal, hoog, orientatie 



5 

Vakantie 

Oorspronkelijke hoogte verschillen nog steeds zichtbaar 
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Er zit overal wei iets aparts tussen 

Grote hoogteverschillen 

Afwezigheid van mensen 
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Huisvesting, regelmaat, veiligheid 

Leegte 

Blik omhoog 
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3 Associaties of gedachten bij gegeven begrippen 

Wilskracht 

doorzettingsvermogen 
doel stellen en haalbaar maken 

doorbijten 
doorgaan als lijkt het zinloos 
problemen positief oplossen 

volhouden 
vooruit komen in 'het Ieven 

ruggengraat 

Toewijding 

belangrijk 
vrienden en familie, gezin 

met liefde 
geheelvoorgaan 

Tibetaanse monnik 
je eigen belangen op zij zetten 

sociale levenshouding 

Vriendschap 

personen dichtbij 
discussie en klankbord 

eeuwigheid 
intens 

respect, niet claimen 
belangrijk •in het Ieven 

diep 
om op te bouwen 

Moed 

iets nieuws doen om te ontdekken 
doorzettingsvermogen 
de kracht van het hart 

het Ieven 
zaken aanpakken 

dapper 
eigen mening. geven 

verlegenheid overwinnen 
durf 

Trouw 

geheimen bewaren 
eerlijkheid voor jezelf, partner. kinderen 

onvoorwaardelijk 
aan je eigen gevoel 

behoud van vriendschap 
onzeker 
loyaal 

dat wat je geeft en krijgt 

Confrontatie 

nodig om verder te komen 
de lelijke kant van samen Ieven 

recht door zee 
soms onvermijdelijk 
leren van een ander 

accepter en 
voor het blokzetten 
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4 Associaties bij nieuwe levensfase 

Er zijn aan mij uiteenlopende beschrijvingen gegeven van woningen. Deze 

waren onafhankelijk van de levensfase van de ondervraagde. In geen van de 

beschrijvingen is de woning in zijn geheel beschreven. De ruimte en sfeer die 

het eerst is beschreven, beschouw ik als het belangrijkst voor de bewoner. De 

beschrijving van het sociale Ieven bleek wellevensfase afhankelijk. 

Deze omschrijvingen waren de aanleiding voor het schrijven van de 

woonscenario's (zie pagina 12). Samen met mijn ideeen voor stedelijk wonen is hier 

een theorie voor de moderne stadsbewoner uit voortgekomen. 

belangrijkste kleur functioneel oud pand meubels buitenruimte poster 
plekken sfeer praktisch inrichting terras schilderijen 

woonkamer+entree X X X 

woonkamer+keuken X X 

woonslaapkamer X X 

dakterras X X 

keuken+entree X X 

studeerkamer X X 

atelier X X X X 

badk X X 

wooneetkamer X X X 

woon+slaapkamer X X X 

terras+bank X X X X 

woon+studeerkamer X X 

woonkamer+straat X X X X 

woonkamer+keuken X X 
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Bijlage B 

Verkennend vooronderzoek Kuiperplein 

Wat voor een gebouw kan er ontworpen worden als aileen de ruimte van het 

bestaande plein wordt gebruikt? 
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Conclusie 

De opl'ossingen zien er willekeurig uit, ze blijven steken in het opvullen van 

restruimte in Ede centrum. Dit onderzoek geeft geen blijk van een goede aansluiting 

op de rest van de bebouwing in het centrum. De bebouwing aan het spoor is een 

fysieke barriere, waardoor de weg langs de spoorzone een achterstraat lijkt. Deze 

plek inclusief de bebouwing a an het spoor vraagt om een 11ieuwe stedenbouwkundige 

visie en een antwerp om van deze parkeerplaats stuk "binnenstad" te maken . 
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Bijlage C 

Woonscenario's 

Zoweljongeren als ouderen kunnen zich de leefstijl'van de moderne stadsbewoner 

aanmeten. Ze hebben keuzes gemaakt en een plek gevonden om (tijdelijk) te 

bewonen, waar ze onafhankelijk kunnen zijn en zelf bepalen welke invloeden van de 

stad tot hun prive Ieven gaan horen. Ze maken eigen keuzes en Ieven hiernaar. Uit 

de resultaten van mijn ond'erzoek over hoe een woning in de stad eruit ziet, heb ik 

4 verschillende woonscenario's gedistilleerd, die de verschillende levensfases van 

een moderne stadsbewoner kunnen zijn. 

Scenario 1 
Het huis in de stad als eerste zelfstandige waning 

Je plek is compact en alles is binnen handbereik, het is een super slaapkamer 

(studio) . De sfeer is te vergelijken met de 1kamer bij je ouders maar alles is ruimer 

en van jezelf. Je geringe bezittingen zijn belangrijk voor je. Een keuken en een 

badkamer maken je woning compleet. 

De twee belangrijkste onderdelen van je woning zijn een comfortabele bank in 

de huiskamer en een buiten plek om te relaxen, zoals een dakterras, balkon of serre 

waarin je aile ramen kunt open zetten. De stad ademt en leeft terwijl jij relaxt of ligt 

te slapen in je hangmat. 

De directe omgeving van je woning is onderdeel van je dagelijks Ieven. Je bent 

op zoek naar nieuwe dingen in je Ieven , die de stad wellicht te bieden heeft. De stad 

is je thuis. wanneer je familie en nieuwe kennissen ontvangt neem je ze mee de stad 

in. De kroeg is je huiskamer en het eetcafe je eetkamer. Voor een film ga je naar de 

bioscoop. 

Met vrienden heb je regelmatig buitenshuis contact en wanneer ze bij je langs 

komen zappen ze om een een leuk programma te vinden op de TV, met een 

drankje op de bank. Activiteiten vinden plaats buitenhuis, in de stad, daar kan het 

onverwachte altijd plaatsvinden en die spanning trekt je aan. 

Het contact met andere bewoners van de buurt is onderdeel van je alledaagse 

handelingen. Je heb de keuze om anoniem rechtstreeks naar je woning te gaan, of 

die omweg te nemen waar mogelijkheden bestaan om je buren te ontmoeten . 
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Scenario 2 
Het huis in de stad als tussenstation 

Een nieuwe slap in je Ieven. Je hebt een nieuwe baan in een vreemde stad en je 

gaat misschien samenwonen met een vriend(in) of een partner. De stad trekt je aan, 

je bent dicht bij je werk en je houdt van lekker eten en uitgaan. De dynamiek van het 

stedelijk Ieven spoort je a an tot nieuwe idee~n . 

In je woning zijn op verschillende plekken herinneringen te vinden in de vorm van 

kunst, reissouveniers, toto's van leuke feestjes en mooie plekken. 

Je hebt al wat ervaringen opgedaan in je Ieven en je wilt er graag over vertellen. 

Het zijn goede herinneringen, want ze bepalen hoe jij je Ieven vorm geeft en wie je 

bent. De opgedane kennis en ervaring zetten je aan tot het ondernemen van nieuwe 

activiteiten. Je blijft zoeken naar vormen en ervaringen die bij je passen . 

Ondertussen probeer jij je financi~le positie te versterken, omdat je na enige tijd 

weer verder wilt gaan naar een volgende plel<. Bewust ben je op zoek naar middelen 

om later groter te kunnen wonen, want eens zullen er kinderen in je Ieven komen . 

Het is nu oo'k nog mogelijk om die ene verre reis te maken of die andere ervaring op 

te doen waar je als jonge twintiger van droomde. 

De ruimten inje woning zijn inwisselbaar, de woonplek had ookje slaapplek kunnen 

zijn, en je eethoek de studeerruimte met een slaap gedeelte. Je experimenteert met 

wonen aan de drukkere straatzijde of juist de rustige binnenzijde. Je woning is een 

grote studio, waarin je door het slim plaatsen van meubels afzondelijke ruimten voor 

de verschillende activiteiten creeert. 

Scenario 3 
Het huis in de stad als eengezinswoning 

Je bent druk met carriere maken, ontspanningsactiviteiten en je gezin. Wonen 

is het samenzijn van je gezin waardoor het huis met je gezin centraal staat. Je 

Ieven is ingedeeld naar het ritme van schoolgaande kinderen en werkende ouders. 

Het weekend is altijd een soort feest , waarin samenzijn belangrijk is . lin je huis is 

iedereen welkom, de deur staat open voor wie goed wil doen. Je buren zijn een 

belangrijke steun en toever1aat, maar ook je kennissen om gezellig een avond mee 

door te brengen . 

Elk gezinslid heeft duidelijk zijn eigen plek voor eigen hobbies en bez,igheden . De 

grootte van de plekken is afhankelijk van de soort hobby en de hoeveelheid spullen 

die deze bezigheden met zich meebrengen. Je hebt in de drukte van het gezinsleven 

in huis ook een plek voor jezelf waar je tot rust kan komen . 
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De entree en keuken van je woning zijn belangrijk, ze staan beiden in dienst van 

de gastvrijheid die je gezin te bieden heeft. De entree is open en vriendelijk en de 

keuken is ruim met een grote tafel, waar altijd plaats is voor gasten die meeeten. 

Een belangrijk deel van het dagelijks Ieven speelt zich af in de woning, maar is 

tevens gericht op de "gedeelde" buitenruimte, waar iedereen bijdraagt aan sociale 

controle en veiligheid. 

De openbare of gedeelde buitenruimte, het collectieve publieke domein, heeft 

duidelijk grenzen en is overzichtelijk. Je kinderen voelen zich vrij en veilig binnen de 

fysieke grenzen van deze buitenruimte. 

Scenrio 4 
Een waning voor jonge ouderen in de stad 

Je kinderen zijn zelfstandig en de eerste kleinkinderen zijn er of komen eraan. 

Je ouders Ieven nog en regelmatig verleen je zorg en hulp. Het grote huis is te veel 

werk geworden en je hebt afscheid genomen van een plek waar je lange tijd hebt 

gewoond. 

Een nieuwe stap voor je volgende levensfase is gezet. Je wilt overal dichtbij zijn 

en van aile gemakken voorzien. Op de nieuwe plek ontde'k je dat je persoonlijke 

woongenot meer vooruit is gegaan dan dat je van te voren had bedacht. De 

binnenstad waar je vroeger heen ging om te winkelen is nu je dagelijkse omgeving. 

Je buren zijn nieuwe mensen, potentiele nieuwe vrienden. In de stad zijn leeftijd, 

zelfstandigheid, VUT, werkende ouderen bindende factoren. 

Je woonomgeving is overzichtelijk, met een duidelijke formele voordeur. auto's 

kunnen veilig geparkeerd worden en er is plek om een gezamenlijke buitenruimte 

in te richten . Het idee van een voor- en achterdeur. formeel en informeel, zoals bij 

de eengezinswoning normaal is, is in tact gehouden, doordat het wooncomplex op 

meerdere wijze te betreden is. 

De eisen a an je woning en je inrichting zijn enigszins aangepast. Het belangrijkste 

is dat je meer persoonlijke ruimte hebt en meer van gemakken bent voorzien dan 

voorheen. Je bent je zeer bewust van je plek en het is belangrijk dat je vanuit de 

huiskamer, het stadsleven de straten en pleinen goed kan zien . Je Ieven en je 

woning maken gebruik van de stad. 
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Bijlage D 

Portieken in Den Haag 

In de wereld van Roland is het Ieven een letterlijke 

ontmoeting met parallelle werelden . Vanaf een 

en hetzelfde strand zijn de drie andere werelden 

te bereiken. In mijn ontwerp betreft het parallelle 

leefwerelden van moderne stedelingen. Elk persoon is 

vrij om te kiezen de ander te willen ontmoeten . 

Om het maken van deze keuze te stimuleren zullen 

de deuren van woningen zullen aan een duidelijke 

te definieren ruimte gelegen zijn. In mijn onderzoek 

"Haagse Portieken" ben ik op zoek naar middelen die 

gebruikt kunnen worden voor het ontwerp van deze 

mogelijke ontmoetingsruimten in mijn woongebouw. 

Onderzoek Haagse Portieken 

Onderzoeksvragen 

Hoe divers zijn de portieken in Den Haag? 

Ontsluiten ze meer dan aileen voordeuren van 

woningen? 

In hoeverre wordt het Haagse Portiek als openbare 

ruimte ervareh? 

lnspiratie 

Voor mij is het portiek een inspiratie voor het 

functioneren van een stuk stedelijke ruimte dat niet 

als openbare ruimte ervaren wordt, maar desondanks 

in open verbinding staat met de straat of een plein. 

Als je het portiek betreedt heb je hier een reden voor. 

Je woont hier of je hebt wat af te geven of je komt op 

bezoek. Het is een entree naar een andere ruimte in de 

stad , publiek of prive, waar meerdere mensen gebruikt 

van maken. 



Gesch ied en is 

Vanaf 1900 deed het "Haagse Portiek" zijn intrede 

in de woningbouw, waarmee een vriendelijke oplossing 

werd gecreeerd voor een vrije opgang van de bovenste 

twee etages. Dit is typisch Haags omdat in Den Haag 

het gebruikelijk was niet hoger te bouwen dan drie 

woonlagen. Voor een vierde etage is de portiek opgang 

niet geschikt. Daarom zal je in Amsterdam en Rotterdam 

deze typerende portieken weinig aantreffen . 

Het idee is overgenomen van architecten uit New 

York die in de laatste decennia van de 19e eeuw dit 

soort portieken hebben ontworpen . De gedachte achter 

deze bouwstijl was om binnen een klein oppervlak met 

dichte bebouwing, een zo groot mogelijke privacy voor 

de bewoners te veiWezenlijken. ledere woning kreeg 

een eigen voordeur, waard.oor een duidelijke sociale 

onafhankelijkheid werd gewaarborgd. 

In Den Haag leverde dit een tal van variaties 

op. Door de snelle technische ontwikkelingen werd 

dit functionele bouwen gestimuleerd waardoor de 

mogelijkheden om bouwkundige variaties toe te passen 

vergroot werden. Portiektrappen kregen een zwevende 

ophanging, waardoor zelfs asymetrische opgangen 

mogelijk waren, waarbij de trap slechts een halve 

portiekopening in besl'ag neemt. 

Typerend voor veel Haagse Portieken is de 

raampartij boven de trapopgang. Hierin bevinden zich 

vaak glas-in-lood vensters maar ook openeningen met 

siermetselwerk Iaten het daglicht tot in het duistere 

bordes toe. 
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Conclusie 

Haagse Portieken zijn smal, over hetalgemeen 1,2 

tot 1 ,5 meter breed en functioneel in de onsluiting van 

bovenwoningen op minimaal oppervlak. Daglicht bereikt 

de ruimte via een opening of een raam in de gevel. 

Haagse Portieken onsluiten aileen de voordeuren. 

De ruimte achter de bebouwing wordt via een andere 

weg ontsluiten, en is vaak de prive tuin van de waning 

op de begane grand. De ruirnte in de portieken zijn 

openbaar maar worden niet als zodanig ervaren en 

gebruikt. 

In mijn antwerp gebruik ik een portiek voor de 

entree op de begane grand aan de pleinzijde van het 

woongebouw om een "tussenzone" te creeren; een 

grens tussen het openbare plein en de woningen. 


