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Samenvatting
De transformatie van de bestaande stad is een steeds belangrijker onderdeel van de stedenbouwkundige werkzaamheden.1 Bij 
deze transformaties worden de belangen van bewoners in toenemende mate gemarginaliseerd door de verschillende actoren 
die verantwoordelijk zijn voor de productie van stedelijke ruimte. Verschillende onderzoekers stellen dan ook dat er een urgente 
noodzaak bestaat om de groeiende marginalisatie van deze belangrijke gebruikersgroep tegen te gaan.2 De bedoeling van dit 
afstudeerproject is om als stedenbouwkundige aan deze relevante opgave bij te dragen door de belangen van bewoners van een 
centrale rol te geven in de stedenbouwkundige transformatieplannen van hun woon- en leefomgeving. 

Het probleem van marginalisatie is met name in grote steden moeilijk te voorkomen. Grote steden zijn namelijk te groot en com-
plex om begrepen te worden in het detail dat nodig is om de belangen van bewoners te vertalen naar constructieve acties.3 Om 
met deze complexiteit om te gaan wordt in dit project een praktisch voorstel van Jane Jacobs gevolgd. Zij stelt dat stedenbouw-
kundigen in een grote stad voornamelijk decentraal zouden moeten werken in zogenaamde districten. Het district waarvoor is 
gekozen in dit project is het oudbouwgebied van Prenzlauer Berg in Berlijn.

Om de belangen van de bewoners in het oudbouwgebied te achterhalen is gebruik gemaakt van twee bestaande onderzoeken. 
Uit deze onderzoeken blijkt dat:

• de bewoners van het oudbouwgebied problemen hebben met gentrificatie in het gebied. De hoge populariteit van het ge-
bied zorgt voor een tekort aan (woon)ruimte en stijgende prijzen waardoor bestaande bewoners verdrongen worden.

• het gebied een tekort heeft aan een aantal verschillende voorzieningen zoals scholen en groenruimten. 

• de levendigheid en het ruime en diverse aanbod aan voorzieningen in het oudbouwgebied de belangrijkste kwaliteiten zijn 
voor de bewoners. 

Het oudbouwgebied is grotendeels de levendige woon- en leefomgeving met het ruime en diverse aanbod van voorzieningen die 
het gebied zo populair maken bij de bewoners. Op verschillende plekken in en aan de randen van het gebied ontbreken echter de 
fysiek ruimtelijke eigenschappen om deze aantrekkelijke omgeving te creëren. Deze plekken worden in dit project geïdentificeerd 
en ingezet om de tekorten in (woon)ruimte en voorzieningen aan te pakken en de kernkwaliteiten van het gebied te verhogen. 
Het aantal geïdentificeerde transformatieterreinen is echter te groot om allemaal te behandelen in dit project. Om deze reden 
is gekozen om een stedenbouwkundig plan te maken voor de herontwikkeling van drie terreinen dat als voorbeeld moet dienen 
voor de herontwikkeling van (uiteindelijk) alle transformatieterreinen. 

Gezamenlijk bieden de stedenbouwkundige herontwikkelingsplannen een ambitieuze transformatie agenda die van grote posi-
tieve betekenis zal zijn voor de bewoners van het oudbouwgebied. Deze hoge ambitie is mogelijk omdat niet wordt uitgegaan van 
de beperkte slagkracht van de lokale overheid maar de mogelijkheden van de markt worden gebruikt voor de transformatie van 
het gebied. Met de stedenbouwkundige plannen worden namelijk tal van investeringsmogelijkheden ontworpen die potentieel 
interessant zijn voor investeerders. Het vraagt echter de gezamenlijk inzet en bereidheid van de verantwoordelijke stedenbouw-
kundigen, overheid en investeerders, om deze mooie plannen voor de bewoners van het oudbouwgebied waar te maken. 

1. Franke en Hospers 2009, 7
2. Purcell 2002

3. Jacobs 1961, 121 en 410



Summary
The transformation of the existing city is an important part  of the urban planning profession.1 Within these transformations the 
interests of the inhabitants are increasingly marginalised by the actors who are responsible for the production of urban space. 
Therefore various researchers have declared an urgent need to counter the growing disenfranchisement of urban inhabitants.2 
The intention of this graduation project is to contribute to this relevant assignment as an urban planner and designer by giving 
the interests of the inhabitants a central role in the transformationplans of their environment. 

The problem of marginalisation is specifically hard to overcome in big cities. This is because big cities are to big and complex to be 
understood in the detail necessary to translate the interests of inhabitants into constructive actions.3 To deal with this complexity  
a practical recommendation of Jane Jacobs is followed in this project. She recommends dat urban planners in big city should 
mainly work in a decentralized fashion in so called districts. The ‘Altbaugebiet’ of Prenzlauer Berg in Berlin is the district which 
has been chosen in this project. 

Two existing researches have been used to identify the interests of the inhabitants of this ‘Altbaugebiet’. These researches show 
that:

• the inhabitants of this ‘Altbaugebiet’ have problems with the ongoing gentrification in the area. The high popularity of the 
area has caused a shortage in space (for living) en rising prices, which causes the displacement of existing inhabitants.

• the area has a shortage in several public amenities like schools and green spaces. 

• the liveliness and the broad en diverse availability of amenities in the ‘Altbaugebiet’ are the most relevant qualities for the 
inhabitants. 

The ‘Altbaugebiet’ is predominantly the lively living environment with the broad and diverse availability of amenities which ma-
kes the area so popular with the inhabitants. However in several places in and at the borders of the area the physical properties 
which create this attractive environment are not present. These places are identified in this project and used to deal with the 
shortage in space (for living) and public amenities and to raise the main qualities of the area. The amount of identified locations 
fit for transformation is however to big to treat all of them in this project. For this reason the choice has been made to make an 
urban plan for the redevelopment of three of these locations. These three plans will function as an example for the redevelop-
ment of (eventually) all the locations fit for transformation.

Taken together these redevelopment plans offer an ambitious transformation agenda that will be of great significance for the 
inhabitants of the ‘Altbaugebiet’. This high ambition is made possible because the plans are not restricted by the limited power 
of the local government but the possibilities of the market are used for the transformation of the area. The urban redevelopment 
plans are actually investement opportunities that have been designed in physical space and which are potentially interesting for 
investors. However it will take the joint effort and willingness of the responsible urban planners, government and investors, to 
make these beautiful plans for the inhabitants come true. 

 

1. Franke en Hospers 2009, 7
2. Purcell 2002

3. Jacobs 1961, 121 en 410
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1. Inleiding 

1.1 Problematiek: Marginalisatie
Uitbreiding is sinds de laat 19e eeuw de voornaamste bezigheid geweest van de Nederlandse architectuur en stedelijke planning.
Nu de expansie aan het afnemen is en in sommige regio’s zelfs krimp waar te nemen is, komt de nadruk voor stedenbouwkun-
digen in toenemende mate te liggen op de transformatie van de bestaande stad.1 Bij veel van deze transformaties worden de 
belangen van bestaande bewoners gemarginaliseerd door de actoren die verantwoordelijk zijn voor de productie van de stede-
lijke ruimte.

• Zo is gedurende de laatste twee eeuwen de valorisatie van stedelijke ruimte een sleutelstrategie geweest voor de accumula-
tie van kapitaal.2 Commerciële ondernemingen, waaronder investeerders, speculanten en ontwikkelaars, streven in de eerste 
plaats hun eigen commerciële belangen na en niet de belangen van de bewoners. 

• Naast deze commerciële actoren is ook het bestuur van de stad verantwoordelijk voor de marginalisatie van bewoners. Door 
de post 1970 ronde van globale herstructurering is de beleidsoriëntatie van lokaal verschoven naar competiviteit en het 
zekerstellen van investeringskapitaal.3 Door deze verschuiving is lokaal bestuur niet langer een forum voor de belangen van 
de stadsbewoners maar eerder een organisatie gericht op het zekerstellen van investeringskapitaal.4 Het gevolg hiervan is dat 
commerciële ondernemingen relatief vrijgelaten worden in de productie van stedelijke ruimte.5 

• Ook voor de neoliberale herstructurering van het stedelijk bestuur werden bewoners gemarginaliseerd door het lokaal 
bestuur. Dit had alles te maken met de invloed van planners en stedenbouwkundigen. Zo zette Jane Jacobs zich in de jaren 
1960 al af tegen de theorieën en ideologieën van de moderne stedenbouw, die dreigden het concrete en alledaagse leven 
van de kaart te vegen.6 Ook vandaag de dag laten stedenbouwkundigen zich leiden door dergelijke abstracte    theorieën en 
ideologieën.

De bewoners van steden zijn voor tal van belangrijke facetten van hun leven afhankelijk van het functioneren van de stad. De 
marginalisatie van de belangen van deze groep is dan ook moeilijk te rechtvaardigen. Mede vanwege deze onrechtvaardigheid 
zette Lefebvre zich eind jaren 1960, in ‘the right to the city’, af tegen de macht van het kapitaal en de eliten van de staat. Tegen-
woordig richten onderzoekers zich voornamelijk op de gevolgen van de neoliberale herstructurering voor het stedelijk bestuur. 
Deze onderzoeken concluderen dat er een urgente noodzaak bestaat om de groeiende marginalisatie van stedelijke bewoners 
tegen te gaan.7 

Een deel van de macht en verantwoordelijkheid voor deze relevante opgave ligt bij stedenbouwkundigen. Zij kunnen de productie 
van ruimte beïnvloeden met behulp van hun plannen en ontwerpen. In dit project is het dan ook de bedoeling om de marginali-
satie van bewoners in een bestaande stad tegen te gaan, door hun belangen een centrale rol te geven in de stedenbouwkundige 
transformatieplannen van hun woon- en leefomgeving.  

1.2 Schaalniveau: District
Het probleem van marginalisatie is met name in grote steden moeilijk te voorkomen. Bijna elke stedelijke transformatie betreft 
relatief kleine en specifieke ingrepen in straten, wijken en stadsdelen.8 Met name in grote steden is het moeilijk om de belangen 
van bewoners te vertalen naar dit soort kleinschalige en specifieke stedenbouwkundige ingrepen. Aan de top van een grote stad 
is namelijk veel onwetendheid over de belangen en ruimtelijke mogelijkheden op dit kleine schaalniveau. Deze onwetendheid is 
onvermijdelijk, omdat grote steden nu eenmaal te groot en complex zijn om begrepen te worden, in het detail dat nodig is om de 
belangen van bewoners te vertalen naar constructieve acties.9 

Om met deze complexiteit om te gaan wordt in dit project een praktisch voorstel van Jane Jacobs gevolgd. Zij stelt dat steden-
bouwkundigen en andere stadsbestuurders in grote steden voornamelijk decentraal zouden moeten werken in zogenaamde dis-
tricten.10 Het district zou daarbij klein en samenhangend genoeg moeten zijn om de belangen van bewoners en fysiek ruimtelijke 
mogelijkheden te kennen. Tegelijk zou het district groot genoeg moeten zijn om een invloedrijke stem en de financiële middelen 
te hebben om de gewenste ingrepen uit te voeren. Zo zouden in steden als Chicago en New York, met respectievelijk 3,5 miljoen 
en 7,7 miljoen inwoners in 1960, districten van 50.000 tot 200.000 bewoners goed functioneren.11

Een eenduidige definitie van ‘het district’ blijft echter achterwege in de beschrijvingen van Jane Jacobs. Desondanks is haar 
voorstel nog altijd relevant omdat de tussenschaal van het district namelijk de enige schaal is waarop planning voor grote steden 
tegelijk begrepen, gecoördineerd en uitgevoerd kan worden.12

1.3 Methode: Fysiek ruimtelijke analyse
Om de belangen van bewoners in een district te achterhalen is een onderzoek nodig dat representatief is voor zo’n grote groep 
mensen. Een dergelijk grootschalig onderzoek valt echter buiten de mogelijkheden van dit project. Om de belangen van de bewo-
ners toch te achterhalen is in dit project gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken. 

1. Franke en Hospers 2009, 7
2. Castells 1977 en Harvey 1981 in Purcell 2002

3. Purcell 2002
4. Routledge 2010

5. Purcell 2002
6. Arie Lengkeek in Franke en Hospers 2009, 35

7. Purcell 2002
8. Jacobs 1961, 418

9. Jacobs 1961, 121 en 410
10. Jacobs 1961, 418

11. Jacobs 1961, 130-131 en 425
12. Jacobs 1961, 422
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De gevonden belangen moeten vervolgens vertaald worden naar een stedenbouwkundig project. Voor deze vertaling is een 
fysiek ruimtelijke analyse nodig waarbij wederom een voorbeeld genomen is aan Jane Jacobs. 

Zoals gezegd zette Jane Jacobs zich in de jaren 1960 af tegen de toepassing van de concepten van de moderne stedenbouw voor 
de transformatie van de bestaande stad. In plaats van deze concepten had Jacobs een ander doel voor ogen, namelijk de leven-
digheid en diversiteit van bestaande stedelijke gebieden te vergroten.

Om te achterhalen welke factoren van invloed zijn op de levendigheid en diversiteit van de stad, analyseerde ze plekken waar 
deze kwaliteitein opbloeiden of juist afwezig waren. Op deze manier bouwde ze een groot begrip op over de interactie van fysiek 
ruimtelijke factoren die van invloed zijn op deze twee kwaliteiten. Dit begrip gaf haar de mogelijkheid te identificeren waar en 
waarom de gewenste kwaliteiten afwezig waren en gerichte ingrepen voor te stellen om verbeteringen aan te brengen. 

Met haar stellingname dat het vergroten van de levendigheid en diversiteit het streefdoel van de stedenbouw moest zijn, begaf 
Jacobs zich gevaarlijk dicht bij haar eigen ideaalbeeld en abstractie van de complexe werkelijkheid. Een abstractie die niet nood-
zakelijk voor iedereen de gewenste woon- en leefomgeving oplevert, noch een oplossing is voor relevante plaats- en tijdsspeci-
fieke problematieken. Dit eenzijdige perspectief van Jacobs is dan ook de belangrijkste kritiek op haar werk in ‘The death and life 
of great American cities’.13

Haar analysemethode is echter wel goed bruikbaar om de belangen van bestaande bewoners te vertalen naar relevante ste-
denbouwkundige ingrepen. In dit project wordt het eenzijdige perspectief van Jacobs dan ook vervangen door de thema’s, die 
relevant zijn vanuit het perspectief van de bestaande bewoners. Op basis van deze thema’s zal een analyse gemaakt worden om 
te achterhalen waar en op welke wijze stedenbouwkundige ingrepen gewenst zijn.   

1.4 Samenvattend: Doel van het project
Samenvattend is het de bedoeling van dit afstudeerproject om de marginalisatie van de stadsbewoners tegen te gaan door hun 
belangen middels een fysiek ruimtelijke analyse een centrale rol te geven in de stedenbouwkundige transformatieplannen van 
hun woon- en leefomgeving. 

 

13. Franke en Hospers 2009, 12-13
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Groot Berlijn na 1920

Berlijn tot 1920

Berlijnse stadsmuur tot 1867

Stadsdeel Prenzlauer Berg 1921 -2001

Stadsdeel Pankow sinds 2001 

Berlijnse muur 1961 - 1989 

10.000m2.500m

Plattegrond van Berlijn met de ligging van Prenzlauer Berg ten opzichte van andere delen en elementen van de stad. 

2. District

2.1 Prenzlauer Berg, Berlijn
In de eerste plaats is het nodig om een district te kiezen en definiëren voordat het mogelijk is om de belangen van haar bewoners 
te vertalen naar stedenbouwkundige ingrepen. In principe is elk district in een grote stad geschikt voor de gekozen problematiek 
en werkwijze. Voor dit afstudeerproject heb ik het stadsdeel Prenzlauer Berg in Berlijn als startpunt gekozen, mede omdat dit 
stadsdeel met haar 148.000 inwoners14 een schaalniveau heeft dat vergelijkbaar is met de districten van Jacobs. 

Helemaal correct gezegd is Prenzlauer Berg een voormalig stadsdeel van Berlijn dat heeft bestaan tussen 1921 en 2001. Op 1 
oktober 1920 werden de steden Berlijn, Charlottenburg, Lichtenberg, Neukölln, Schöneberg, Spandau samen met de provincies 
Teltow en Niederbarin samengevoegd tot groot Berlijn, met in totaal 3,8 miljoen inwoners.15 Tegenwoordig heeft datzelfde Berlijn 
3,4 miljoen inwoners.16 Om het bestuur van deze grootstad te organiseren werd de stad verdeeld in twintig stadsdelen. Een van 
deze nieuwe stadsdelen was de Prenzlauer Tor. Dit stadsdeel kreeg op 1 juni 1921 haar nieuwe naam Prenzlauer Berg, als verwij-
zing naar de verhoging in het landschap.17 Bij een reorganisatie van de stad in 2001 werd het stadsdeel Prenzlauer Berg samenge-
voegd met de stadsdelen Pankow en Weißensee tot het grote stadsdeel Pankow.18 met in totaal 365.000 inwoners.19 

Hoewel Prenzlauer Berg het startpunt was voor dit project, is het niet het district waarvoor een fysiek ruimtelijke analyse uitge-
voerd is. De reden hiervoor is dat Prenzlauer Berg bebouwd is in grofweg drie verschillende periodes. Door de grote verschillen in 
de structuur en de bebouwing tussen deze drie gebieden, is het niet mogelijk om voor alle drie de gebieden éénzelfde analyse te 
doen. Om deze reden heb ik één van deze drie gebieden gekozen voor dit project. De bedoeling van dit hoofdstuk is om duidelijk 
te maken wat de voornaamste verschillen in de structuur en bebouwing van deze drie deelgebieden zijn en welke van deze drie 
gebieden ik heb gekozen.

14. www.statistik-berlin-brandenburg.de
15. Grosinski 2008: 96 en 105

16. www.statistik-berlin-brandenburg.de
17. Grosinski 2008: 15, 105 en 107

18. Grosinski 2008: 288
19. www.statistik-berlin-brandenburg.de
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Latere bouwperiodes 

Oudbouwgebied 1862-1914 

1.000m250m

Het oudbouwgebied van Prenzlauer Berg.

2.2 Oudbouwgebied 1862 - 1914
Het oudbouwgebied is het eerste van de drie deelgebieden. Dit gebied is ontstaan als direct gevolg van de 19e eeuwse industrialisatie van 
Berlijn. De industrialisatie van Berlijn zorgde voor een enorme toestroom van arbeiders uit de provincies naar de hoofdstad.20 Zo verdub-
belde de bevolking van Berlijn zich tussen 1861 en 1877 van 500.000 naar meer dan een miljoen en groeide deze in hoog tempo verder 
tot bijna 1,7 miljoen in 1895.21 Deze enorme bevolkingsgroei zorgde voor een ware woningnood in de stad.22 Het tekort aan woningen kon 
niet opgelost worden binnen de 19e eeuwse stadsmuren, maar kon alleen aangepakt worden door middel van stadsuitbreidingen buiten 
deze muren. 

Om deze uitbreidingen in goede banen te leiden kreeg de kanalisatie-expert James Hobrecht in 1859, van de ‘Polizeipräsident’ (hoofd-
commissaris van de politie), de opdracht om een bebouwingsplan te maken voor de omgeving van de stad.23 In dit plan werd de structuur 
van de stadsuitbreidingen, bestaande uit straten, pleinen en bouwblokken, vastgelegd. Dit uitbreidingsplan besloeg onder andere het 
hele territorium van het toekomstige Prenzlauer Berg dat direct ten noordoosten van de 19e eeuwse stadsmuren lag en nog grotendeels 
onbebouwd was.

Waar het bebouwingsplan de structuur van de uitbreidingen regelde, stelde de ‘Baupolizeiverordnung’ (bouwvoorschriften) van 1853 
regels aan de woonbebouwing op de bouwblokken. Deze bouwvoorschriften stelden dat: 24 

• binnenhoven minimaal een afmeting van 5,3 x 5,3 meter moesten hebben, zodat brandweerwagens op het binnenhof konden 
keren. 

• gebouwen maximaal vijf verdiepingen mochten hebben, waarbij de minimale plafondhoogte werd verhoogd van 2,5 naar 2,8 meter. 

• bij straten van minder dan 15 meter breed, de bouwhoogte beperkt was tot 125% de straatbreedte. Bij bredere straten werd er geen 
beperking gesteld aan de bouwhoogte.

Deze bouwvoorschriften werden tweemaal aangepast in de 19e eeuw, waarbij de minimummaat voor de binnenhoven werd vergroot 
naar 60 m² in 1887 en naar 80 m² in 1897.25 

De bouwvoorschriften van 1853 (en de aanpassingen van deze voorschriften in 1887 en 1897) en het bebouwingsplan van 1862 schets-
ten samen het kader voor de stadsuitbreidingen van Berlijn in de 19e en vroeg 20e eeuw. Binnen dit kader zou een groot deel van het 

20. Kurvers en Geist 1984, 122
21. Grosinski 2008, 55, 65 en 79
22. Kurvers en Geist 1984, 120

23. Grosinski 2008, 55
24. Grosinski 2008, 52; Geist en Kurvers 1984, 231 en Hegemann 1930, 212

25. Grosinski 2008, 70 en 81
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Het uitbreidingsplan Hobrecht van 1862.26

stadsdeel Prenzlauer Berg tussen 1862 en 1914 bebouwd worden.  

De te bebouwen terreinen, buiten de 19e eeuwse Berlijnse stadsmuur, waren het eigendom van verschillende grootgrondbezitters.27 
Door het hoge woningtekort konden zij hun bouwgrond voor lucratieve prijzen verkopen aan zogenaamde ‘Terraingesselschaften’ 
(vastgoedmaatschappen).28 Deze ‘Terraingesselschaften’ bebouwden de bouwblokken echter niet zelf. Deze maatschappen maakten de 
bouwblokken bouwrijp en verdeelden ze in een aantal kavels, om deze kavels daarna met grote winst te verkopen aan individuele bouw-
meesters.29 

De bouwmeesters hadden zelf niet genoeg geld om de grond te kopen of te bebouwen. Hun beperkte financiële mogelijkheden verklaren 
dan ook de relatief smalle bouwkavels, van 18 tot 20 meter, in het oudbouwgebied. Maar zelfs deze smalle bouwkavels waren niet betaal-
baar voor de bouwmeesters, als deze niet verschillende leningen aangeboden kregen, vanuit onder meer de ‘Terraingesselschaften’ zelf.30 
Met behulp van deze leningen waren de bouwmeesters in staat om de kavels te bebouwen met huurkazernes. 

Een huurkazerne uit de 19e en vroeg 20e eeuw in Berlijn was een gebouw bestaande uit vijf (woon)lagen. Elke huurkazerne had een ‘Vör-
derhaus’ (voorhuis) dat direct aan de openbare straat stond. Achter dit voorhuis, afhankelijk van de breedte en diepte van het bouwkavel, 
bouwde de bouwmeesters een of meerdere ‘Seitenflugel’ (zijvleugels) en ‘Queregebäude’ (dwarsgebouwen) rondom een of meerdere 
binnenhoven.

De afzonderlijke huurkazernes vormden samen gesloten bouwblokken met een aanzienlijke hoeveelheid bebouwing binnen het blok. Om 
een betere daglichttoetreding te verzorgen binnen de kleine binnenhoven werden deze binnenhoven in Prenzlauer Berg meestal gedeeld 
met de naastgelegen kavels. De hoge bebouwingsdichtheid van de huurkazernes en de hoge woningtekorten zorgde ervoor dat Pren-
zlauer Berg in de 19e eeuw enorme bevolkingsdichtheden had van boven de 1000 inwoners per hectare.31

Het voornamelijk 19e eeuwse weefsel bestaande uit gesloten bouwblokken met huurkazernes is, sinds de verwoestingen van 
de historische binnenstad tijdens de tweede wereldoorlog, het oudste stedelijke weefsel van Berlijn. Dit is de rede dat dit 19e 
eeuwse gebied tegenwoordig bekend staat als het oudbouwgebied van Prenzlauer Berg.  32

26. Kurvers en Geist 1984, 194
27. Kurvers en Geist 1984, 172
28. Kurvers en Geist 1984, 316
29. Kurvers en Geist 1984, 318
30. Kurvers en Geist 1984, 320

31. Kill 1996, 20 in Schmitt 2005, 41
32. Bing Maps 3D

Territoriumgrens Prenzlauer Berg 

Structuur van plan Hobrecht 1862 

500m 2.500m
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Vogelvluchtperspectief van gesloten bouwblokken met huurkazernes aan de Prenzlauer Allee in Prenzlauer Berg.

Zijvleugels en dwarsgebouwen 

Voorhuizen 

Kavels 

Snelverkeer en parkeren 

Langzaam verkeer 

Fotolocatie en richting 

10m 50m

A
Prenzlauer Allee

B
C

B: Gesloten bouwblok met huurkazernes aan het trottoir. 

Plattegrond met fotolocaties van een bouwblok aan de Prenzlauer Allee.

C: Binnenhoven van de huurkazernes aan de Prenzlauer Allee. 

A: Gesloten bouwblok met huurkazernes vanaf de Prenzlauer Allee.
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Nieuwe bouwen 1924 - 1930

Oudbouwgebied 1862 - 1914 

Latere bouwperiodes 

1.000m250m

Het nieuwe bouwen in Prenzlauer Berg.

2.3 Het nieuwe bouwen 1924-1930
Tijdens de 1e wereldoorlog van 1914 tot 1918 en gedurende de nasleep van deze oorlog tot 1924, kwamen de bouwwerkzaamheden 
in Berlijn geheel tot stilstand. Na de 1e wereldoorlog leidden de militaire nederlaag en troonafstand van de keizer tot een politieke crisis 
van 1918 tot 1921. Op deze politieke crisis volgde een monetaire crisis waar pas in 1924 een halt aan werd toegeroepen door de algehele 
reorganisatie van de Duitse financiën. De bouw, die sterk afhankelijk was van de economische omstandigheden, begon vanaf dat ogenblik 
pas weer werkelijk op gang te komen.33

Toen in 1924 de bouwwerkzaamheden weer aantrokken werd door het stadsbestuur van Berlijn besloten om, onder andere, het gebied 
in Prenzlauer Berg ten noorden van het oudbouwgebied te bebouwen dat voor 1914 onbebouwd was gebleven.34 Deze bebouwing zou 
echter heel anders worden dan het 19e eeuwse oudbouwgebied, aangezien de geest en het gezicht van de architectuur sterk waren 
veranderd in de tien jaar dat de bouw had stilgelegen.35

De 1e wereldoorlog was een belangrijk omslagpunt voor deze veranderingen. De miljoenen doden in de loopgraven maakten een einde 
aan het geloof dat Europa’s cultuur superieur was aan alle andere. Europa stond voor de keuze om ofwel te accepteren dat het voor altijd 
verloren was, of om te strijden voor een betere toekomst. Een betere toekomst die alleen mogelijk gemaakt kon worden met behulp van 
een culturele vernieuwing.36 Het modernisme kan gezien worden als de meest uitgesproken beweging van deze naoorlogse culturele 
vernieuwing. Deze beweging is ook van grote invloed geweest op de architectuur en stedenbouw. In de pioniersfase van het modernisme 
was het de ambitie om een architectuur te maken die haar wortels in het verleden had, maar desondanks volledig nieuw was. Een archi-
tectuur die gezuiverd was van alle overbodige elementen. Voortbouwend op een lange traditie binnen de architectuur en stedenbouw 
presenteerde het modernisme zich ook als brenger van gezonde leefomstandigheden. Daarnaast speelde technologie een belangrijke rol 
in de ideologie van de modernisten, mede omdat industriële bouwmethoden een onontbeerlijke voorwaarde waren voor een snelle op-
lossing van de woningtekorten in steden.37 Onder andere in Duitsland leidden deze nieuwe idealen van het modernisme tot een nieuwe 
architectuur en stedenbouw: ‘Das Neues Bauen’ (het nieuwe bouwen). 

33. Castex, Depaule en Panerai 1990, 143
34. Grosinski 2008, 24

35. Castex, Depaule en Panerai 1990, 143
36. Wagenaar 2011, 245

37. Wagenaar 2011, 255, 258 en 259
8



Vogelvluchtperspectief van de Carl-Legien Wohnstadt in Prenzlauer Berg. 

Vanaf 1924 trokken de bouwopgaven in Berlijn tal van architecten naar de stad om hun voorstelling van een moderne woningbouw te38 
realiseren. Zo ook Bruno Taut, die behoorde tot de bekendste architecten van het nieuwe bouwen en van wie in Berlijn verschillende 
projecten zijn uitgevoerd.39 Een van de projecten van Taut is de ‘Wohnstadt Carl Legien’ in Prenzlauer Berg. Aan dit project is goed te zien 
hoe de idealen van de modernisten vertaald werden naar de architectuur en stedenbouw en wat de verschillen waren van het nieuwe 
bouwen ten opzichte van het 19e eeuwse oudbouwgebied.

• Vernieuwend met wortels in het verleden: In het plan voor de ‘Wohnstadt Carl Legien’ is rekening gehouden met de structuur van de 
bestaande stad en het uitbreidingsplan van Hobrecht. Tegelijk is deze structuur van Hobrecht verknipt in kleinere bouwblokken, die 
bovendien niet meer volledig gesloten waren.

• Technologie en industriële bouwmethode: In plaats van een groot aantal bouwmeesters per bouwblok, ontwierp Bruno Taut samen 
met Franz Hillinger alle zes de U-vormige bouwblokken van de ‘Carl Legien Wohnstadt’. 

Gezonde leefomstandigheden: Deze U-vormige bouwblokken openden zich met hun groene binnenhoven naar elkaar toe aan de Erich 
Weinert-Strasse. Taut en Hillinger voorzagen deze groene binnenhoven als het nieuwe middelpunt van het openbare leven van de 
bewoners, in plaats van de openbare straat, die volgens Taut minderwaardig was. Dit is ook goed terug te zien in de gebouwen die zich 
openden naar deze groene binnenruimte, terwijl ze zich afsloten- en door middel van tuinen afstand namen van de openbare straten.40 

38. Bing Maps 3D
39. Grosinski 2008: 24
40. Brenne 2008, 141
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Carl-Legien-Wohnstadt 

Andere bebouwing
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B: Bouwblok met kleine ramen aan- en afstand tot de Sodtkestrasse. C: Bouwblok met grote balkons aan het groene binnenhof. 

Fotolocaties van de Carl-Legien Wohnstadt aan de Erich-Weinert-Strasse A: Carl-Legien Wohnstadt vanaf de Erich-Weinert-Strasse.
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Nieuwe bouwen 1924 - 1930 

Oudbouwgebied 1862 - 1914 

Plattenbau 1971 - 1989 

Latere bebouwing

1.000m250m

Plattenbau in Prenzlauer Berg.

2.4 DDR Plattenbau 1971-1989
De situatie in, onder andere, Duitsland veranderde sterk na de beurskrach van 1929 in New York. Deze beurskrach werd gevolgd door de 
grote depressie die zorgde voor massale werkloosheid. Door de immense impact van de grote depressie kwamen in heel Europa demo-
cratieën gebaseerd op principes van het liberalisme onder druk te staan. Deze politieke onrust maakte het mogelijk dat in Duitsland de 
nationaal socialisten onder leiding van Adolf Hitler aan de macht konden komen.41

De opkomst van het nationaal socialisme betekende een vroegtijdig einde voor het nieuwe bouwen in Berlijn. Twee van de voornaamste 
instrumenten van het nationaal socialisme waren brutale onderdrukking en populistische propaganda. Modernisme kon het niet over-
leven in dit klimaat, omdat het totaal ongeschikt was als middel om populistische steun te krijgen. Het modernisme werd in het Duits-
land van Hitler dan ook vervangen door sociaal realisme dat historische elementen combineerde met classicisme op een megalomane 
schaal.42 Deze periode van nationaal socialisme van 1930 tot 1945 was echter geen relevante bouwperiode voor Prenzlauer Berg. 

Na de tweede wereldoorlog veranderde de situatie voor Berlijn opnieuw. Op 25 april 1945 ontmoetten Russische en Amerikaanse troe-
pen elkaar in de buurt van de rivier de Elbe. Na deze ontmoeting was de tweedeling van Europa in twee tegengestelde sferen een feit. In 
1949 smolten de Amerikaanse, Franse en Britse sectoren van Duitsland samen tot de Bondsrepubliek Duitsland en kort daarna transfor-
meerde de Sovjet Unie haar zone tot de Duitse Democratische Republiek. Vanaf dat moment waren er twee Duitse staten, en aangezien 
Prenzlauer Berg in de Russische sector van Berlijn lag werd het een onderdeel van de DDR.43  

Conceptueel werd in de jaren 1950 in de DDR een middenweg bewandeld tussen nieuwbouw en wederopbouw.44 In de eerste plaats 
werd een omvangrijk programma bedacht voor de wederopbouw van de in de oorlogsjaren verwoeste Oost-Duitse grote steden.45 Tot de 
jaren 1970 waren deze wederopbouwwerkzaamheden in de centra van de grote steden dan ook de belangrijkste bouwwerkzaamheden 
in de DDR.46 Naast de wederopbouw bestond ook de wens om het bouwwezen verder te industrialiseren, om zo massaproductie van 
woningen en een daling van de bouwkosten mogelijk te maken. Deze streefdoelen konden echter nog niet gehaald worden omdat de 
bouwtechniek nog onvoldoende ontwikkeld was in de jaren 1950.47  

41. Wagenaar 2011, 238
42. Wagenaar 2011, 238

43. Wagenaar 2011, 394-395
44. Palutzki 2000, 45
45. Palutzki 2000, 44

46. Palutzki 2000, 144 
47. Palutzki 2000, 45
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Waar de wederopbouw zich in Oost-Berlijn voornamelijk bezighield met het verwoeste stadscentrum, werd er pas weer in het tijdperk 
van Erich Honecker als leider van de SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) van 1971 tot 1989 op grote schaal gebouwd in Pren-
zlauer Berg. Met Honecker aan de leiding van de SED werd een nieuw sociaal-politiek programma aangekondigd, waarin de nadruk sterk 
kwam te liggen op het welzijn van de mensen.48 Het kernstuk van dit programma was het woningbouwprogramma dat tot doel had om 
elk gezin te voorzien van een moderne woning en de woningvraag in de DDR voor 1990 op te lossen.49 

Om deze doelstellingen te behalen werd tot eind jaren 1980 in totaal 200 miljard mark uitgegeven aan het woningbouwprogramma, 
waarmee dit het grootste investeringsprogramma was in de geschiedenis van de DDR. Naast deze hoge investeringen werd het behalen 
van de gestelde doelstellingen ook mogelijk gemaakt door de invoering van het nieuwe ‘Plattenbausystem’ (prefab-bouwsysteem) WBS 
70 (Wohnungsbauserie 70). De toepassingen van deze prefab-betonelementen maakte namelijk de langgewenste daling van de bouw-
kosten en verkorting van de bouwtijd mogelijk.50 

In Prenzlauer Berg zijn in dit tijdperk van Honecker verschillende hoogbouwwoonomgevingen gebouwd met behulp van de WBS 70. Hoe-
wel sommige gebouwen in type en hoogte van elkaar verschillen zijn de fysiek ruimtelijke relaties in deze woonomgevingen gelijksoortig. 

• Ten eerste valt op te merken dat men in dit tijdperk een intensieve stadsontwikkeling nastreefde. In plaats van de relatief lage (ge-
sloten) bouwblokken van het oudbouwgebied en het nieuwe bouwen werd echter gebruik gemaakt van hoogbouw. Hierbij werd de 
structuur van het plan Hobrecht volledig losgelaten. 

• Door gebruik te maken van hoogbouw bleef een relatief groot grondvlak onbebouwd, dat voornamelijk gebruikt werd om een 
groene woonomgeving te creëren waar ook alle voet- en fietspaden een plek vonden. De ruimte voor snelverkeer en parkeren werd 
daarbij losgekoppeld van deze groene woonomgeving en ruimte voor langzaam verkeer.   51

48. Palutzki 2000, 290
49. Palutzki 2000, 291
50. Palutzki 2000, 291

51. Bing Maps 3D

Vogelvluchtperspectief van Plattenbau aan de Hans-Eisler-Strasse. 

12

51
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B: Relatie van de Plattenbau tot de straat. C: Groene woonomgeving en ruimte voor langzaam verkeer.

Plattegrond met fotolocaties van de Plattenbau aan de Hans-Eisler-Strasse. A: Plattenbau vanuit de parkeervelden aan de Hans-Eisler-Strasse.
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2.5 Keuze en definitie van het district
Zoals gezegd bestaan er grote verschillen in de structuur en bebouwing van de drie deelgebieden van Prenzlauer Berg. Dit betekent 
dat de belangen van bewoners in de drie gebieden naar alle waarschijnlijkheid zullen verschillen waardoor een andere analyse en  ook 
andere ingrepen gewenst zullen zijn. 

Prenzlauer Berg is in haar geheel dan ook moeilijk als district te bevatten. In plaats van het hele stadsdeel als district te nemen heb ik er 
dan ook voor gekozen om slechts één van de drie deelgebieden te nemen, namelijk het oudbouwgebied van Prenzlauer Berg. Dit oud-
bouwgebied heeft ongeveer 100.000 inwoners52, waarmee het nog altijd een goede districtsschaal heeft. 

Het 19e eeuwse oudbouwgebied met huurkazernes ligt overigens grotendeels in Prenzlauer Berg en deels ook in het stadsdeel Mitte. Het 
territorium van stadsdeel Mitte beslaat grofweg het historische centrum van Berlijn, dat al voor 1862 bebouwd was. Sommige delen van 
Mitte, die buiten de 19e eeuwse stadsmuren lagen, zijn echter net als het oudbouwgebied van Prenzlauer Berg bebouwd tussen 1862 en 
1914.53 Ten zuiden grenst het oudbouwgebied van Prenzlauer Berg (en Mitte) aan het historische centrum van de stad. Vanuit alle andere 
richtingen wordt het oudbouwgebied omsloten door gebieden die, net zoals de rest van Prenzlauer Berg, in latere periodes bebouwd zijn.

De probleemstelling is dan ook om het perspectief van de bewoners van het oudbouwgebied van Prenzlauer Berg in Berlijn, door 
middel van een fysiek ruimtelijke analyse, een centrale rol te geven in de stedenbouwkundige transformatieplannen van hun 
woon- en leefomgeving.

 

52. STERN 2007, 27
53. Kurvers en Geist 1984, 361

Oudbouwgebied van Prenzlauer Berg
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Oudbouwgebied van Prenzlauer Berg en Mitte.
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De twee onderzoeksgebieden van ‘Viva la Teute’ en de ‘Sozialstudie Sanierungsgebiet Kollwitzplatz’.

3. Belangen van bewoners

3.1 Twee onderzoeken
Om het perspectief van de bewoners als uitgangpunt te nemen voor een fysiek ruimtelijke analyse is het in de eerste plaats nood-
zakelijk om dit perspectief te achterhalen en benoemen. Dit perspectief heb ik in dit project kunnen benoemen door gebruik 
te maken van twee bestaande grootschalige onderzoeken onder de bewoners van het oudbouwgebied. Hoewel ik zelf ook in 
gesprek ben gegaan met bewoners en verschillende publieke figuren was het voor mijzelf onmogelijk (en bovendien onnodig) om 
een vergelijkbaar grootschalig onderzoek te doen. 

Het eerste onderzoek heet ‘Viva la Teute’ en is uitgevoerd door een aantal vrijwilligers van het ‘Nachbarschaftshaus am Teutobur-
ger Platz’ (buurthuis aan de Teutoburger Platz). Het doel van dit onderzoek was om de stemming, krachten en problemen in het 
stadsdeel vanuit het perspectief van de bewoners zichtbaar te maken. Hiervoor hebben de vrijwilligers in 2009 in totaal 196 be-
woners en 17 publieke figuren (personen die werken in lokale winkels en voorzieningen) aan de Teutoburger Platz geïnterviewd.54 

Het tweede onderzoek is de ‘Sozialstudie 2008: Sanierungsgebiet Kollwitzplatz’ uitgevoerd door het ‘Büro für Stadtplanung, 
-forschung und -erneuerung’ (bureau voor stadsplanning, onderzoek en vernieuwing). Uit de 7041 huishoudens in de Kollwitzkiez 
werden op willekeurige wijze in totaal 1570 huishoudens uitgekozen voor interviews. Hiervoor hebben 36 getrainde interviewers 
tussen 29 november 2007 en 6 maart 2008 interviews uitgevoerd met de in totaal 661 huishoudens die bereikt konden worden 
en bereid waren om mee te werken aan het onderzoek.55  

3.2 Kwaliteiten 
Uit beide onderzoeken blijkt dat het oudbouwgebied als woon- en leefomgeving vanuit het perspectief van de bewoners drie 
hoofdkwaliteiten heeft.56 

1. Het oudbouwgebied heeft een centrale ligging in de stad en goede openbaar vervoersverbindingen met de rest van de stad. 

2. Het gebied heeft zelf een ruim en divers aanbod aan voorzieningen, gericht op de verschillende alledaagse en minder alle-
daagse behoeften van de bewoners. 

3. Vanuit de bewoners is grote waardering voor de stedelijke, levendige en desondanks ontspannen atmosfeer in het oudbouw-
gebied. 

54. Beyer et al 2010, 7
55. BSFE 2008, 29-30

56. BSFE 2008, 119, 121 en 122; Beyer et al 2010, 10 en 12
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De hoge waardering van deze drie kwaliteiten is goed te begrijpen. De eerste twee kwaliteiten zorgen ervoor dat een grote diver-
siteit aan plekken en voorzieningen binnen handbereik komen te liggen van de bewoners. Dit is niet alleen praktisch maar geeft 
de bewoners ook een grote diversiteit aan mogelijkheden in hun leven. De derde kwaliteit van ‘levendigheid’  geeft de bewoners 
op haar beurt weer andere relevante mogelijkheden. Zo is het zien, horen en ontmoeten van andere mensen een rijke bron van 
informatie en stimulatie en een mogelijk startpunt voor diepere contacten.57   

Naast deze drie hoofdkwaliteiten worden ook de kind- en familievriendelijkheid, de veiligheid, het groen in het gebied en de 
aantrekkelijke 19e eeuwse architectuur als positief ervaren door de bewoners.58

3.3 Problemen
De bewoners van het oudbouwgebied ook verschillende problemen met hun woon- en leefomgeving. De meeste problemen heb-
ben te maken met tekorten in openbare voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, kinderopvang, basisscholen en groenruimten.59 Uit 
beide onderzoeken blijkt echter dat deze problemen relatief klein en irrelevant zijn in vergelijking met de gentrificatieproblema-
tiek in het oudbouwgebied. 

3.4 Gentrificatieproblematiek
Na jaren van verval en bevolkingsteruggang is er sinds de jaren 1980 een heropleving waar te nemen van de Europese binnenste-
den als populaire woon- en leefomgevingen. Deze heropleving zorgt voor de komst van nieuwe bewoners met hogere inkomens 
naar deze binnenstedelijke woongebieden, hetgeen vaak resulteert in de verdringing van de oorspronkelijke bewoners uit het 
gebied.60 Deze verdringing van een bevolkingsgroep uit een woongebied door een bevolkingsgroep met een hogere sociaalecono-
mische status, is een van de belangrijkste kenmerken van een veranderingsproces dat gentrificatie wordt genoemd.61 

Het begrip gentrificatie is afgeleid van het woord ‘gentry’ (landadel). Ruth Glass gebruikte de term voor het eerst in 1964, waar-
mee ze verwees naar het stapsgewijze binnendringen van de Engelse middenklasse in de Londense arbeiderswijken.62 

Dit veranderingsproces heeft ook plaatsgevonden, en vindt nog altijd plaats in het oudbouwgebied van Prenzlauer Berg.63 Zo 

57. Gehl 2006, 15-29
58. BSFE 2008, 121

59. BSFE 2008, 122; Beyer et al 2010, 9
60. Haase et al 2010

61. Friedrichs in Stark 1997, 20
62. Glass 1964 in Schmitt 2005, 23

63. Bernt en Holm 2009
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Hoogwaardig openbaar vervoersverbindingen en haltes in het oudbouwgebied van Prenzlauer Berg.
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Hoek van de Stargarder Strasse en de Greifenhagener Strasse in 1973 64 en in 2012.

is het gebied sinds de val van de muur stapsgewijs getransformeerd. Eind jaren tachtig was het een vervallen woongebied met 
voornamelijk huishoudens met lage inkomens en tegenwoordig is het een bijna volledig gemoderniseerd woongebied met bewo-
ners met steeds hogere inkomens. 

Gemiddelde huishoudsinkomens in de Kollwitzkiez en Berlijn tussen 1992- 2008.65 

1992 1996 2002 2008

Kollwitzkiez 900 € 1.125 € 1500 € 2000 €

Berlijn 1200 € 1.425 € 1500 € 1500 €

Zowel de Kollwitzkiez als Berlijn hadden in deze periode 1,8 à 1,9 personen gemiddeld per huishouden. 

Deze transformatie van het gebied wordt door sommigen gezien als het succesverhaal van Prenzlauer Berg. Uit beide onderzoe-
ken blijkt echter dat een aantal gevolgen, die direct gerelateerd zijn aan de hoge aantrekkingskracht en moderniseringen van het 
gebied, vanuit het perspectief van de bewoners juist de grootste problemen zijn van hun woon- en leefomgeving.66 

Het grootste probleem is dat de hoge aantrekkingskracht samen met het beperkte aanbod van (woon)ruimte zorgt voor hoge en 
nog altijd stijgende huurprijzen in het oudbouwgebied. Als gevolg van deze prijsstijgingen worden bestaande bewoners verdron-
gen uit het gebied waarbij hun plaats wordt ingenomen door nieuwkomers met hogere inkomens. Deze verdringingsdruk is niet 
alleen een probleem voor de bestaande bewoners, maar de schaarste in de (woon)ruimte en de hoge en stijgende huurprijzen 
zijn ook de grootste bedreiging voor lokale ondernemers in het oudbouwgebied.67 Naast het gevaar van verdringing beklagen de 
bewoners zich ook over de snel veranderende bevolkingssamenstelling die zorgt voor ongewenste veranderingen in de kleinhan-
del en de sociale leefomgeving.68

64. Heyden 2008
65. BSFE 2008, 47 en 68

66. BSFE 2008, 118-122; Beyer et al 2010, 8 en 10
67. STERN 2007, 60

68. BSFE 2008, 118-122; Beyer et al 2010, 8 en 10
18



19

Kruispunt van de Schönhauser Allee met de Danziger Strasse en de Kastanienallee.

4. Fysiek ruimtelijke analyse

4.1 Doel
In grote delen van het oudbouwgebied floreren levendigheid en een ruim en divers aanbod aan voorzieningen. Op sommige plek-
ken functioneert de ruimte echter niet zoals gewenst en ontstaan er vacua waarin deze twee hoofdkwaliteiten minder of hele-
maal niet aanwezig zijn. Het hoofdoel van dit hoofdstuk is om die plekken in het oudbouwgebied en aan de randen te identifice-
ren, die niet goed functioneren. Deze plekken kunnen namelijk ingezet worden om:

1. de hoofdkwaliteiten, van levendigheid en een ruim en divers aanbod aan voorzieningen, te verhogen.

2. de tekorten in openbare voorzieningen, zoals groenruimten, parkeerplaatsen en scholen, aan te pakken. 

3. het grote probleem van een tekort aan (woon)ruimte in het oudbouwgebied, waardoor bestaande bewoners verdrongen 
worden, aan te pakken. 

Vanuit de identificatie van deze verschillende probleemplekken zal aan de hand van nog te benoemen selectiecriteria een locatie 
geselecteerd worden voor een voorbeeldproject. Een voorbeeld voor hoe het bestaande stedelijke weefsel aangepast kan wor-
den ten gunste van de bestaande bewoners.  



Vacuüm aan de Schönhauser Allee.

4.2 Fysiek ruimtelijke eigenschappen
Er zijn verschillende fysiek ruimtelijke eigenschappen die een belangrijke conditie zijn voor het goed functioneren van het ste-
delijk weefsel van het oudbouwgebied. Door deze eigenschappen te achterhalen wordt het mogelijk om op objectieve wijze de 
plekken te identificeren die deze eigenschappen niet hebben, en daardoor niet goed functioneren. In dit hoofdstuk zal ik aan de 
hand van de Schönhauser Allee laten zien welke van deze eigenschappen relevant zijn. 

De Schönhauser Allee is een van de hoofdontsluitingstraten van het oudbouwgebied van Prenzlauer Berg. Op het grootste deel 
van deze straat is de levendigheid en het hoge voorzieningenniveau waar te nemen zoals dat te verwachten is van een belang-
rijke straat in het oudbouwgebied. Op een deel van de Schönhauser Allee zijn deze twee hoofdkwaliteiten echter zo goed als 
verdwenen. Waarom een deel van de Schönhauser Allee wel functioneert en een deel niet is grotendeels te verklaren door de 
verschillen in de fysiek ruimtelijke eigenschappen van deze plekken. 

4.2.1 Concentratie: vloeroppervlak en bebouwingsgraad

Het oudbouwgebied bestaat grotendeels uit gesloten bouwblokken bebouwd met 19e eeuwse huurkazernes. Deze bouwblok-
ken hebben allen hoge bewonersdichtheden van boven de 200 bewoners per hectare, en er zijn verschillende bouwblokken met 
zelfs meer dan 500 bewoners per hectare.69 Deze hoge concentratie aan bewoners legt de basis voor de hoge levendigheid in de 
openbare ruimte en vormt ook het draagvlak voor een ruim en divers aanbod aan voorzieningen.70 

Deze hoge concentratie aan bewoners wordt mogelijk gemaakt door de hoge hoeveelheid vloeroppervlak in de huurkazernes die 
meestal een factor 3 tot 4 keer zo hoog als het totale kaveloppevlak. Dit is mogelijk door de hoge bebouwingsgraad van de huur-
kazernes, die meestal tussen de 60 en 80% ligt.71 De hoge bebouwingsgraad zorgt er bovendien voor dat er binnen de bouwblok-
ken weinig ruimte is voor buitenhuise activiteiten, waardoor deze activiteiten zich concentreren in de openbare ruimte. 

Zoomen we in op het vacuüm aan de Schönhauser Allee dan wordt duidelijk dat de drie bouwblokken rondom het vacuüm voor 
een groot deel niet bebouwd zijn met huurkazernes. Een van de bouwblokken is zo goed als onbebouwd en bestaat in plaats 
daarvan grotendeels uit een 19e eeuwse Joodse begraafplaats. De twee andere bouwblokken waren wel volledig bebouwd in de 
19e eeuw. Deze bebouwing is echter grotendeels vernietigd in de 2e wereldoorlog, waarna de vernietigde terreinen wederom 
zijn bebouwd in het DDR tijdperk. Deze nieuwe bebouwing en de Joodse begraafplaats hebben een veel lager vloeroppervlak en 
bebouwingsgraad dan de 19e eeuwse huurkazernes, waardoor de concentratie van bewoners en hun activiteiten in de openbare 
ruimte ook vele malen lager is dan in de rest van het oudbouwgebied. 

69. STERN 2007, 29
70. Jacobs 1961, 200 en 201

71. STERN 2007, 40 en Kurvers en Geist 1984, 218
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Oudbouwgebied van Prenzlauer Berg

Stadsdeelgrens Prenzlauer Berg
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Meer dan 500 inwoners per hectare

400 - 500 inwoners per hectare

300 - 400 inwoners per hectare

200 - 300 inwoners per hectare

100 - 200 inwoners per hectare

Bouwblokken aan het vacuüm

Minder dan 100 inwoners per hectare

Onbekend

Stadsdeelgrens Prenzlauer Berg

1.000m250m

Bewonersdichtheden binnen de bouwblokken van het oudbouwgebied.

Huurkazernes uit de 19e eeuw

Joodse begraafplaats uit de 19e eeuw

Scholen en gymzalen van na W.O.II

Woningbouw van na W.O.II

250m50m

Speelplaats van na W.O.II

Stadsdeelgrens Prenzlauer Berg en Mitte

Bebouwing van de bouwblokken aan het vacuüm in de Schönhauser Allee.
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Schönhauser Allee 48m Ruimte voor voorzieningen 

Ruimte voor verblijf

Ruimte voor langzaam verkeer

Ruimte voor parkeren

Ruimte voor snelverkeer 

15m5m

Overgang van bebouwing naar het trottoir in de Schönhauser Allee.

Doorsnede van de Schönhauser Allee.

4.2.2 Overgang van privé naar openbaar: sequentie, plafondhoogte, kleinschaligheid en een breed trottoir 72

De overgang van privé naar openbaar van de huurkazernes in het oudbouwgebied is ideaal geschikt om de vestiging van verschil-
lende kleinschalige voorzieningen aan de openbare straat te stimuleren. De aanwezigheid van deze voorzieningen verhoogt de 
levendigheid in de straten en de aanwezigheid van de betrokken ondernemers verhoogt bovendien de sociale veiligheid.73 

De 19e eeuwse bouwmeesters waren zich bewust van de potenties van de begane grond aan de straat en de extra huurinkom-
sten die deze konden opleveren. Mede om deze reden zijn de huurkazernes dan ook direct aan het troittoir gebouwd en is voor 
de begane grond een ruime plafondhoogte toegepast, zodat er voldoende ruimte zou zijn voor verschillende soorten voorzienin-
gen.

De individuele huurkazernes zijn gebouwd op relatief smalle kavels van 18 tot 20 meter breed en zijn van elkaar gescheiden door 
middel van brandmuren. Deze relatief kleine schaal van de huurkazernes zorgt ervoor dat er vele interessante locaties zijn in het 
oudbouwgebied voor ondernemers. Dit aanbod van potentiële locaties wordt nog verder verhoogt door de trappenhuizen die de 
individuele huurkazernes in twee nog smallere stukken van 8 tot 9 meter verdelen. Dit ruime aanbod aan interessante locaties 
bevordert de laagdrempeligheid voor ondernemers, wat de diversiteit aan ondernemingen in het oudbouwgebied stimuleert. In 
vrijwel elke straat van het oudbouwgebied zijn dan ook een aantal kleinschalige ondernemingen en voorzieningen te vinden. 

72. STERN 2007, 29
73. Jacobs 1961, 68
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Lange gesloten gevel van een sporthal aan de Wichertstrasse in Prenzlauer Berg versus de overgang van privé naar openbaar bij kleinschalige huurkazernes.
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De kleine schaal van de huurkazernes heeft nog een ander belangrijk voordeel voor de levendigheid in de straten. Doordat groot-
schalige functies geen plek kunnen vinden in de huurkazernes, wordt het ontstaan van oninteressante en doodse straten met 
lange gesloten gevels voorkomen74. Daarnaast wordt ook de continuïteit van de leefruimte zekergesteld. Bij het wegvallen van 
een van de kleinschalige voorzieningen blijven er vele andere voorzieningen over, waardoor de dagelijkse gang van zaken in de 
straten vrijwel onveranderd door kan gaan. Dit zou heel anders zijn bij grootschalige voorzieningen die, bij verdwijning, een groot 
gat zouden slaan in het stedelijk weefsel. 

Naast de bebouwing is ook het trottoir dat aansluit op deze gebouwen belangrijk. De Schönhauser Allee heeft, net zoals de rest 
van het oudbouwgebied, een breed trottoir. Dit brede trottoir biedt in de Schönhauser Allee individuele ruimte aan fietsers, voet-
gangers en verblijfsfuncties. Dit zijn alle drie functies waarbij mensen relatief lang in de openbare ruimte aanwezig zijn. Hierdoor 
kan een relatief laag aantal mensen en activiteiten zorgen voor een levendige openbare ruimte.75

74. Gehl 2006, 94
75. Gehl 2006, 37
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In het vacuüm aan de Schönhauser Allee hebben enkele van de aanwezige huurkazernes voorzieningen op de begane grond aan 
het trottoir. In de woonbebouwing uit het DDR tijdperk zijn dergelijke voorzieningen echter geheel afwezig. In tegenstelling tot de 
huurkazernes is deze woonbebouwing niet gebouwd met de gedachte dat er op de begane grond voorzieningen plaats zouden 
vinden. De plafondhoogte van de begane grond is dan ook beperkt tot 2,5 meter en de begane grond sluit bovendien niet aan op 
het straatniveau, maar ligt enigzins verhoogt. 

Zou dit deel van de Schönhauser Allee meer activiteit hebben en aantrekkelijker zijn voor ondernemers, dan zou het in principe 
wel mogelijk zijn om de begane grond van deze bebouwing om te vormen voor verschillende voorzieningen zoals in de huur-
kazernes. Door het ontbreken van scheidende brandmuren zou hierbij de kleinschaligheid van deze voorzieningen echter niet 
gegarandeerd kunnen worden. 

Een ander probleem doet zich voor bij het schoolgebouw. De voorgevel van dit gebouw is op afstand van de openbare straat 
geplaatst. Hierdoor moet men over de ‘onzichtbare’ maar toch voelbare grens van openbaar naar privaat stappen om bij het 
gebouw te komen. Door de fysieke afstand en de grens wordt de interactie tussen de openbare ruimte en de gevel bemoeilijkt 
waardoor het gebouw een minder ideale locatie is voor verschillende voorzieningen. 

In het geval van de school aan de Schönhauser Allee is de afstand beperkt en de grens relatief zwak. Deze grens kan afhankelijk 
van het ontwerp van het gebouw en de private ruimte echter ook hard gemaakt worden. Daarbij is een gesloten hekwerk, zoals 
bij de Joodse begraafplaats, waarschijnlijk de meest harde vorm van scheiding. Een hekwerk verhindert vrijwel elke interactie tus-
sen de openbare ruimte en de private ruimte en eventuele gebouwen in deze private ruimte.

Huurkazernes uit de 19e eeuw

Andere bebouwing 

Fotolocatie en richting

250m50m

Stadsdeelgrens Prenzlauer Berg en Mitte

A

B

C

D

fotolocaties in het vacuüm van de Schönhauser Allee.
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DDR woningbouw aan twee zijdes van de Schönhauser Allee.

Teruggezette gevel van het schoolgebouw aan de Schönhauser Allee.

Aansluiting van de DDR woningbouw op de straat.

Muur rondom de joodse begraafplaats aan de Schönhauser Allee.
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Bouwblokken

Gespreide druk 

Geconcentreerde druk

Bouwblokken oudbouwgebied

Bouwblokken aan het vacuüm

Vertrekpunt

Verschillende bestemmingen

Korte routes voor langzaam verkeer

Samenkomst van verschillende routes

500m100m

4.2.3 Barrieres: lange blokken

Het vacuüm aan de Schönhauser Allee heeft een beperkt aantal interessante bestemmingen. De bewoners van het oudbouwge-
bied hebben dan ook weinig redenen om dit deel van de Schönhauser Allee op te zoeken. Normaal gesproken zou dit vacuüm in 
ieder geval nog kunnen profiteren van toevallige voorbijgangers. Voorbijgangers die op weg zijn naar bestemmingen op andere 
plekken en daarbij het vacuüm op verschillende plekken doorkruisen. In het geval van het vacuüm aan de Schönhauser Alle wordt 
echter ook deze activiteit van toevallige voorbijgangers grotendeels verstoord door het relatief grote formaat van de bouwblok-
ken aan het vacuüm. 

Door de lange bouwblokken worden routes tussen bestemmingen verlengd. Op deze manier wordt langzaam verkeer, dat zo be-
langrijk is voor de levendigheid, tegengewerkt. Daarnaast wordt door de lange bouwblokken alle overblijvende activiteit gecon-
centreerd en afgebogen naar de kruisingen aan de randen van het vacuüm. 

Door het afbuigen van de activiteit naar de randen ontstaan alleen hier interessante locaties voor ondernemers. Bovendien zijn 
deze locaties, door de schaarsheid en hogere concentraties van activiteit, minder laagdrempelig en toegankelijk voor onderne-
mers, hetgeen ten koste gaat van de diversiteit aan voorzieningen in het oudbouwgebied.76 

De enige activiteit die het vacuüm aan activiteit rest zijn de verkeersgebruikers van de Schönhauser Allee. Dit zijn voornamelijk 
auto’s, die met hun grote aantallen iets van activiteit en sociale controle toevoegen, ondanks dat ze met grote snelheden voorbij-
komen. Het is dat de Schönhauser Allee een hoofdontsluitingsstraat is van Prenzlauer Berg, anders zou ook deze activiteit afwezig 
zijn in het vacuüm. 

76. Jacobs 1961, 37

Potentiële routes rondom het vacuüm. Voordelen van korte blokken versus lange blokken.
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Bouwblokken oudbouwgebied

Lage concentratie

Lage concentratie aan de rand

Overgang van privé naar openbaar

Barrières >250 meter

1.000m250m

Identificatie van potentiële probleemlocaties in- en aan de randen van het oudbouwgebied.

4.2.4 Identificatie I

Op de bovenstaande kaart zijn de terreinen geïdentificeerd, in en aan de randen van het oudbouwgebied, die op een of meer-
dere van de drie relevante fysiek ruimtelijke eigenschappen afwijken:

• een relatief lage concentratie aan bewoners door een beperkte bebouwingsgraad en vloeroppervlak. 

• een overgang van privé naar openbaar die, qua plafondhoogte, kleinschaligheid, sequentie en/of trottoirbreedte afwijkt van 
het 19e eeuwse weefsel met huurkazernes. 

• relatief grote barrières van boven de 250 meter. (De ideale maat voor bouwblokken is niet objectief vast te leggen. Het toe-
voegen van vele nieuwe straten in het oudbouwgebied, om de permeabiliteit van het weefsel te verhogen, zou waarschijnlijk 
juist een verlies aan concentratie betekenen. Om deze reden zijn dan ook alleen die barrières geselecteerd van boven de 250 
meter, die voor begrippen van het oudbouwgebied groot zijn.)

Het feit dat al deze plekken afwijken van een weefsel bestaande uit gesloten bouwblokken met huurkazernes, betekent echter 
niet dat ze allemaal in aanmerking komen voor herontwikkeling. Tussen deze plekken bevinden zich namelijk ook verschillende 
bijzondere locaties vol levendigheid die een waardevolle aanvulling vormen op het aanbod van voorzieningen in het oudbouwge-
bied. 
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25 m - 35 m boven Normalnull 

35 m - 37.5 m 

37.5 m - 40 m 

40 m - 45 m 

45 m - 50 m 

50 m - 60 m

60 m - 80 m

Spree 

Actien-Brauerei Friedrichshain 

Bötzow Brauerei 

Berliner Weißbierbrauerei AG 
(Landré-Breithaupt)

Brauerei Königstadt AG 

Brauerei Pfefferberg 

Berliner Stadtbrauerei GmbH

 Schultheiss-Brauerei-AG

Malzbierbrauerei Christoph Groterjan

Prenzlauer Berg 

stadsmuur 1850 

1.000m250m

De verhoging van de Barnim en de ligging van 8 van de 19e eeuwse bierbrouwerijen in Prenzlauer Berg.

4.3 Bijzondere locaties
4.3.1 grootschalige cultuurhistorische monumenten

Het oudbouwgebied van Prenzlauer Berg is in de 19e eeuw grotendeels, maar niet uitsluitend, bebouwd met kleinschalige 
huurkazernes met hoge bewonersdichtheden. Een aantal bouwblokken is bebouwd met grootschalige industriële functies en 
stedelijke voorzieningen. Naast de stedelijke gasopslag, slachthuis, watertoren en ziekenhuis waren deze grootschalige functies in 
Prenzlauer Berg voornamelijk bierbrouwerijen.77

In Berlijn werden in de 19e eeuw veel Beierse (ondergistende) bierbrouwerijen opgericht. Het grote voordeel van ondergistende 
bieren was dat deze langer goed bleven dan zogenaamde bovengistende bieren. Een belangrijke voorwaarde was echter dat dit 
bier opgeslagen moest worden in koele ruimtes met een temperatuur van tussen de 4 en 9°C. Om deze lage temperaturen te 
bereiken in de 19e eeuw waren er diepe kelders nodig, kelders die vanwege bouwtechnische en geologische gronden niet in het 
Spreedal gebouwd konden worden.78 

Om deze diepe opslagkelders te kunnen bouwen vestigden de brouwerijen op de heuvels aan twee zijden van het Spreedal. In 
het zuiden op de ‘Teltow’ en in het noorden op de ‘Barnim’. De verhoging van de Barnim was de meest ideale locatie omdat deze 
zich in de 19e eeuw direct ten noorden van de stadsmuren bevondt, terwijl de Teltow enkele kilometers ten zuiden van de stads-
muren lag. Bovendien was het water, als belangrijkste ingrediënt van bier, van bijzonder hoge kwaliteit op de Barnimhoogte.79 

77. Grosinski 2008, 20 en 21
78. Kürvers, Roder en Tacke 2005, 21
79. Kürvers, Roder en Tacke 2005, 21
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Schönhauser Allee

Bouwblokken oudbouwgebied

Lage concentratie

Lage concentratie aan de rand

Overgang van privé naar openbaar

Barrières >250 meter

Kulturbrauerei

1.000m250m
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Plattegrond met de locatie van de Kulturbrauerei.

Evenement voor kinderen op het binnenterrein van de Kulturbrauerei.

Vogelvluchtperspectief van het bouwblok met de Kulturbrauerei.

Binnenterrein van de Kulturbrauerei (vroeg) op een zaterdagavond.

Bouwblokken oudbouwgebied

Lage concentratie

Lage concentratie aan de rand

Overgang van privé naar openbaar

Barrières >250 meter

Kulturbrauerei

1.000m250m
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Het is de verhoging van de Barnim waaraan Prenzlauer Berg haar naam te danken heeft. En het is ook vanwege deze verhoging 
dat Prenzlauer Berg uitgroeide tot de belangrijkste brouwerijstandplaats van Berlijn, waarbij verschillende bekende brouwerijen 
zoals Bötzow, Groterjan, Königstadt, Landré, Pfeffer en Schultheiss zich hier vestigden aan het eind van de 19e eeuw.80

Ook aan de Schönhauser Allee liggen enkele bierbrouwerijen. Een van de brouwerijen is de Kulturbrauerei (de voormalige Schult-
heissbrauerei). Deze brouwerij neemt een groot deel van het bouwblok in en aangezien niemand in de brouwerij woont is de be-
wonersdichtheid van dit bouwblok dan ook vanzelfsprekend relatief laag. Daarnaast heeft de Kulturbrauerei met haar grootscha-
lige ruimtes ook lange gesloten gevels aan, onder andere, de Schönhauser Allee. Ondanks dat grootschalige cultuurhistorische 
monumenten, zoals de Kulturbrauerei, afwijken van de kleinschalige huurkazernes, kunnen ze toch een waardevolle uitzondering 
en toevoeging zijn op het stedelijk weefsel van het oudbouwgebied. 

Zo zijn er na de herontwikkeling van de Kulturbrauerei in 2001 tal van functies geplaatst in de brouwerij, waaronder een bio-
scoop, supermarkt, verschillende winkels, restaurants en discotheken, culturele voorzieningen, parkeergarage en andere. Deze 
voornamelijk grootschalige functies zijn een waardevolle aanvulling op de diversiteit van de kleinschalige voorzieningen in het 
oudbouwgebied. Bovendien genereert de hoge concentratie van al deze functies levendigheid op en rondom de brouwerij, waar-
mee het ontbreken van de hoge bewonersdichtheid en kleinschalige voorzieningen wordt gecompenseerd. 81

80. Kürvers, Roder en Tacke 2001, 21 en Grosinski 2002, 22
81. http://www.tlg.de/uploads/media/KulturBrauerei_tlg_2_01.jpg
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Plattegrond met de locatie van de Kollwitzplatz.

Ökomarkt rondom de Kollwitzplatz op donderdag en zaterdag.

Vogelvluchtperspectief van de Kollwitzplatz.

Speelplaats op de Kollwitzplatz.
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Bouwblokken oudbouwgebied

Lage concentratie

Lage concentratie aan de rand

Overgang van privé naar openbaar

Barrières >250 meter

Kollwitzplatz
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4.3.2 Groene pleinen

In het 19e eeuwse weefsel van het oudbouwgebied zijn ook enkele groene pleinen verweven.Net als de monumenten zorgen 
deze groene pleinen niet voor een verhoging van de bewonersdichtheid in het oudbouwgebied. Desondanks vormen beiden, als 
uitzonderingen, een waardevolle aanvulling op het stedelijk weefsel dat voornamelijk bestaat uit kleinschalige huurkazernes en 
straten. 

Het contrast dat dergelijke groene pleinen bieden aan de bewoners in het dichte weefsel van het oudbouwgebied, maakt ze tot 
aantrekkelijk ruimtes voor tal van activiteiten van bewoners. Hun aantrekkelijkheid en schaarsheid maakt deze pleinen en ook de 
straten rondom, tot belangrijke brandpunten van levendigheid en voorzieningen in het oudbouwgebied.82 

82. http://www.aviapictures.com/kopenhagener-kollwitz-267-kopi_c1000_800.jpg
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Vogelvluchtperspectief van de Kollwitzplatz.
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Ligging van het Friedrich-Ludwig-Jan Sportpark en het Mauerpark.

Genieten van rust, ruimte en een groene omgeving. Volop leven in het Mauerpark op een zonnige weekenddag.

Vogelvluchtperspectief van het Mauerpark.

4.3.3 Parken 83

De grote parken zijn niet, zoals de groene pleinen, verweven in het weefsel van het oudbouwgebied maar liggen aan de randen 
van het gebied. Door de grote schaal en deze perifere ligging kennen deze parken twee verschillende gezichten.

1. Op rustige momenten (doordeweeks) bieden ze bewoners rust, ruimte en groen als contrast op het drukke stedelijke leven.

2. Voornamelijk met mooi weer, in de avonden en in weekenden, zoeken meerdere bewoners deze parken op. De komst van 
vele bewoners resulteert daarbij in een schouwspel van activiteiten. Een schouwspel dat een zelfversterkend proces heeft 
omdat het op haar beurt nog meer mensen en activiteiten naar de parken toetrekt.84 Naast deze ongeorganiseerde samen-
komst van bewoners bieden de parken ook de noodzakelijke buitenruimte voor grootschalige evenementen die onmogelijk 
zouden zijn in de straten en pleinen van het oudbouwgebied. Op deze ongeorganiseerde en georganiseerde drukke momen-
ten bieden de parken de bewoners dan ook een explosie van levendigheid en indrukken. 

Beide gezichten van de parken vormen een waardevolle aanvulling voor de bewoners van het oudbouwgebied. De parken zijn 
dan ook zeker niet de plekken waar (als eerste) naar gekeken moet worden voor de aanpak van het tekort aan (woon)ruimte en 
diverse publieke voorzieningen in het oudbouwgebied.   

83. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Mauerpark_1979.jpg
84. Gehl 2006, 75
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Plattegrond met de locatie van de joodse begraafplaats.

Zicht op de joodse begraafplaats vanaf de scheidende muur aan de Schönhauser Allee.

Vogelvluchtperspectief van stadsdeel met de joodse begraafplaats uitgelicht.
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4.3.4 Begraafplaatsen

De meeste begraafplaatsen in het oudbouwgebied bestonden al voordat het gebied bebouwd werd. Binnen de 19e eeuwse 
stadsmuren van Berlijn was namelijk weinig ruimte voor grote begraafplaatsen, waardoor deze begraafplaatsen op verschillende 
locaties direct buiten de stadsmuren geplaatst werden. 

Deze begraafplaatsen hebben niet dezelfde levendigheid en gebruiksmogelijkheden als de herontwikkelde monumenten, de 
groene pleinen of de parken. Desondanks kan de grote meerderheid van deze begraafplaatsen niet herontwikkeld worden omdat 
ze nog altijd in gebruik zijn. 

4.3.5 Identificatie II

Na verwijdering van de vier bijzondere typen locaties blijven nog altijd verschillende plekken over. Deze plekken komen in prin-
cipe allemaal in aanmerking voor herontwikkeling. Het grootste deel van deze terreinen heeft op dit moment echter nog altijd 
een functie die relatief grote weerstand zal oproepen tegen herontwikkeling.  

32



Bouwblokken oudbouwgebied

Lage concentratie

Lage concentratie aan de rand

Overgang van privé naar openbaar

Barrières >250 meter

Monumenten in gebruik

Groene pleinen

Parken aan randen

Begraafplaatsen in gebruik

1.000m250m

Identificatie van bijzondere locaties die niet geschikt zijn voor herontwikkeling.
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Identificatie van locaties in en aan de randen van het oudbouwgebied die geschikt zijn voor herontwikkeling.
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4.4 Weerstand
4.4.1 Woningen     85

In het oudbouwgebied en aan de randen staan op verschillende plekken woningen met een lage concentratie aan bewoners en 
afwijkende overgangen van privé naar openbaar. Verbeteringen van deze plekken zijn niet alleen mogelijk maar ook gewenst 
vanuit het perspectief van de bewoners van het oudbouwgebied. 

Het verdichten van deze woonmilieus zal echter weerstand oproepen van de tientallen tot honderden bewoners in deze wonin-
gen. Deze weerstand zal zeker hoog zijn als de bestaande woningen bij deze verbeteringen vernietigd worden om ruimte te ma-
ken voor nieuwbouw. De kans is namelijk groot dat geen plek zal zijn voor de bestaande bewoners in de nieuwbouw, waardoor ze 
alsnog verdrongen raken uit hun woning en woonomgeving. 

85. Bing Maps 3D

Woningbouw uit de DDR aan de Straßburger Strasse.

Relatie van woningen tot de Straßburger Strasse. Groen binnenterrein van de woningbouw aan de Straßburger Strasse.

Vogelvluchtperspectief van DDR woningbouw aan de Straßburger Strasse.
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4.4.2 Publieke voorzieningen    86

Niet alleen woningen maar ook verschillende gebouwen met publieke voorzieningen zoals scholen, kinderdagverblijven, politie-
kantoren en anderen hebben een lage bebouwingsgraad, vloeroppervlak en een afwijkende overgang van privé naar openbaar. 
Ook hier zijn verbeteringen mogelijk en gewenst. 

Anders dan bij de woningen zullen de gebruikers van deze voorzieningen er echter waarschijnlijk niets op tegen hebben als de 
bestaande gebouwen vervangen worden door nieuwbouw. De herontwikkeling van deze terreinen stuit echter wel op andere 
vormen van weerstand. 

Het eerste probleem is geld. Geld dat nodig is om deze, soms grootschalige, voorzieningen te slopen en in een andere vorm te 
herbouwen. Geld dat niet zomaar beschikbaar is voor publieke voorzieningen. Daarnaast is het niet mogelijk om deze gebouwen 
te slopen en de terreinen diezelfde dag nog opnieuw te bouwen. Dit zou betekenen dat de voorzieningen tijdelijk niet op het ter-
rein terrecht kunnen en ergens anders onderdak moeten vinden. Dit is niet zomaar mogelijk in een gebied waar al een gebrek is 
aan (woon)ruimte. Dit is met name moeilijk voor scholen, die veel ruimte nodig hebben en waar op dit moment al een tekort aan 
is in het oudbouwgebied.87 

86. Bing Maps 3D
87. BSFE 2008, 122 en STERN 2010, 9

Kinderdagverblijf en basisschool aan de Schönhauser Allee.

Kinderdagverblijf aan de Choriner Strasse. Binnenterrein van de basisschool aan de Schönhauser Allee.

Vogelvluchtperspectief van het kinderdagverblijf en de basisschool. 84
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Volkstuinen aan de noordelijke rand van het oudbouwgebied. Bewoners van Prenzlauer Berg aan het werk in hun volkstuin.

Vogelvluchtperspectief van de volkstuinen.
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4.4.3 Volkstuinen  88

Aan de noordelijke rand van het oudbouwgebied ligt een volkstuinencomplex van 16,5 hectare groot. Deze volkstuinen zijn voor 
de meeste bewoners van het oudbouwgebied niet van toegevoegde waarde en zouden relatief eenvoudig herontwikkeld kunnen 
worden. 

Voor de verschillende eigenaren en gebruikers van de volkstuinen zijn deze tuinen echter een waardevolle aanvulling op hun 
leven in de stad. Herontwikkelingsplannen waarbij deze volkstuinen zouden verdwijnen, kunnen dan waarschijnlijk ook rekenen 
op weerstand van deze eigenaren en gebruikers. 

4.4.4 Identificatie III

Op de kaart bovenaan de volgende pagina zijn de drie typen locaties geïdentificeerd die een relatief grote weerstand zullen heb-
ben tegen herontwikkeling. Voordat deze terreinen, met hoge weerstand, aan de beurt zijn om herontwikkeld te worden is het 
logisch om eerst die terreinen aan te pakken met echt marginale functies en gebruiksvormen. Terreinen met een minimale meer-
waarde en weerstand, die op dit moment klaar staan om herontwikkeld te worden. Na verwijdering van de terreinen met relatief 
grote weerstand blijven juist deze marginale terreinen over. 

88. Bing Maps 3D
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Identificatie van terreinen die vanwege hun huidige functie weerstand zullen oproepen tegen herontwikkeling.

Bouwblokken oudbouwgebied
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Transformatieterreinen in en aan de randen van het oudbouwgebied.
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Onbebouwd gat in een bouwblok aan de Lychener Strasse.

Kleinschalige werkplaatsen aan de Saarbrucker Strasse. Speeltuinen aan de Schliemannstrasse.

Supermarkt aan de Teutoburger Platz.

Slechts een klein deel van deze transformatieterreinen is op dit moment nog onbebouwd. De meeste terreinen zijn bebouwd met 
verschillende private functies, functies zoals supermarkten en laagwaardige industrie, die plaats kunnen maken voor- of geïnte-
greerd kunnen worden in nieuwbouw. 

Verschillende andere (kleinere) transformatieterreinen in het oudbouwgebied worden de laatste jaren getransformeerd tot 
speeltuinen ten gevolge van het ‘Stadtumbau Ost’ programma. Dit programma van Berlijn richt zich onder meer op de opwaar-
dering van de openbare ruimte van Prenzlauer Berg, met als expliciet doel een familievriendelijke woon- en leefomgeving te 
creëren die families en gezinnen naar Prenzlauer Berg moet trekken.89 

In eerste instantie lijkt niks mis met deze speeltuinen. Het inzetten van al deze transformatiemogelijkheden voor speeltuinen in 
een gebied met grote gentrificatieproblemen en waar slechts 22,6% van de huishoudens kinderen heeft onder de 18 jaar90 is op 
zichzelf al twijfelachtig. Bovendien kunnen er ook grote vraagtekens gezet worden bij de locatie en het functioneren van deze 
speeltuinen. Het opvullen van elk gat in het weefsel met kleurrijke speeltoestellen betekent nog niet dat al deze plekken interes-
sante speeltuinen worden voor de kinderen in de buurt. 

Mensen zoeken naar veilige en interessante ruimtes vol stimulatie en informatie. Voor kinderen gelden hierbij dezelfde regels als 
voor volwassenen. Dit is waarom de levendige groene pleinen en de speeltuinen op deze pleinen zo goed functioneren voor vol-
wassenen en kinderen, terwijl de nieuwe speeltuinen  er vaak doodsaai en verlaten bijliggen.91 In de meerderheid van de gevallen 
zouden deze terreinen beter gebruikt kunnen worden, voor bijvoorbeeld nieuwbouw.

89. STERN 2010, 1
90. BSFE 2008, 50

91. Jacobs 1961, 74-88
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Drie clusters van grootschalige herontwikkelingsprojecten in en aan de randen van het oudbouwgebied.

4.5 Keuze van locatie
Aangezien er te veel transformatieterreinen zijn om allemaal in dit project te behandelen, moet er een keuze gemaakt worden uit 
de verschillende mogelijkheden voor een voorbeeldproject. Een project dat duidelijk maakt hoe (uiteindelijk) alle transformatie-
terreinen herontwikkeld moeten worden. Het is belangrijk dat dit voorbeeldproject voldoende complex is, zodat de afwegingen 
en keuzes die bij dit project gemaakt worden een bruikbaar voorbeeld zijn voor andere herontwikkelingsprojecten. 

Met betrekking tot deze complexiteit zijn met name de grootschalige terreinen die in clusters dicht bij elkaar liggen interessant. 
De grote schaal van de terreinen betekent dat er vele verschillende mogelijkheden zijn waarop deze terreinen herontwikkeld 
kunnen worden, waardoor de kans op ongunstige keuzes groot is. De kans op fouten wordt verder vergroot door het feit dat de 
terreinen naast elkaar liggen, waardoor onderlinge afstemming tussen de terreinen nodig is bij de herontwikkeling. 

In het oudbouwgebied en aan de randen bevinden zich in totaal drie van deze clusters met grootschalige transformatieterreinen. 

Het eerste cluster is een reeks terreinen aan de Eberswalder Strasse. Tussen 1961 en 1989 was de Eberswalder Strasse een on-
derdeel van het traject van de Berlijnse muur. Vanwege de Berlijnse muur zijn deze terreinen tot 1989 onbebouwd gebleven, en 
zijn deze nu nog altijd onbebouwd. 

Het tweede cluster transformatieterreinen bevindt zich boven het spoor van de Stadtschnellbahn (S-Bahn). Deze S-Bahn ligt 
verdiept ten opzichte van het straatniveau. Het overbouwen van dit spoor zou veel ruimte kunnen bieden aan nieuwbouw. 
Daarnaast zou tegelijk de barrièrewerking van het spoor, tussen de gebieden ten zuiden en ten noorden van het spoor, geslecht 
kunnen worden door nieuwe noord-zuid verbindingen. 

De keuze voor het voorbeeldproject is echter gevallen op een drietal naast elkaar gelegen grootschalige transformatieterreinen 
aan de zuidoostelijke rand van het oudbouwgebied. Deze drie terreinen hebben allen heel verschillende kwaliteiten en moge-
lijkheden. Ze zullen daardoor dan ook allemaal op een andere manier herontwikkeld moeten worden, waardoor ze een goed 
voorbeeld zijn voor verschillende soorten transformatieterreinen.

Doorslaggevend voor de keuze van de drie terreinen aan de Prenzlauer Allee is het monument van de Bötzow Brauerei. Dit ter-
rein met de Bötzow Brauerei kan na herontwikkelingen een bijzondere locatie zijn voor  de bewoners van het oudbouwgebied. 
Uit bestaande conceptplannen voor dit terrein blijkt echter dat deze unieke mogelijkheid verloren zal gaan als er geen steden-
bouwkundig plan gemaakt wordt voor de herontwikkeling. 
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Cluster van drie grootschalige transformatieterreinen aan de Prenzlauer Allee.

4.6 Drie Transformatieterreinen
4.6.1 Laagwaardige industrie

Op het grootste deel van dit terrein stond voor de tweede wereldoorlog een brouwerij, de Berliner Weißbierbrauerei AG Landré-
Breithaupt. Deze brouwerij werd samen met enkele huurkazernes aan de Saarbrucker Strasse in de tweede wereldoorlog vernietigd. Het 
overgebleven lege terrein werd in het DDR-tijdperk bebouwd met verschillende werk- en opslagplaatsen. 

4.6.2 Bötzow Brauerei

In 1864 vestigde Julius Bötzow een kleine brouwerij in stadsdeel Mitte. Voor de opslag van zijn ondergistende bier liet hij een opslagkel-
der bouwen in Prenzlauer Berg. Naast deze kelder werd ook een ‘Biergarten’ en schenklokaal aangelegd. Kort daarop volgden een grote 
feestzaal en een Villa waarin Julius Bötzow woonde tussen 1882 en 1900.

Door een sterke groei in de brouwactiviteiten liet Julius Bötzow in 1884 een nieuwe brouwerij, de Bötzow Brauerei, bouwen op het ter-
rein in Prenzlauer Berg. De bekendheid van de Bötzow brouwerij groeide snel, en mensen uit de hele stad trokken naar de ‘Bötzowberg’. 
In 1886 werd Julius Bötzow benoemd als hofleverancier van de koning van Pruisen en de brouwerij groeide uit tot de grootste private 
brouwerij van heel Noord Duitsland.92 

De gebouwen op het voorterrein, het schenklokaal, feestzaal en villa, werden in 1945 ten gevolge van de tweede wereldoorlog vernie-
tigd, waarna het voorterrein tot op heden grotendeels onbebouwd bleef. De brouwerij bleef in werking tot 1949, waarna door de Oost 
Berlijnse overheid werd bepaald dat de Bötzow Brauerei gesloten moest worden vanwege een overcapaciteit aan brouwerijen en omdat 
de toenmalige eigenaar Hermann Bötzow nauwe relaties had gehad met het NS-regime. Na de sluiting van de brouwerij werden de 
onderdelen voor bierproductie naar andere brouwerijen verplaatst en de overgebleven grote lege ruimtes werden in de loop van jaren 
voornamelijk gebruikt voor opslag van verschillende producten, zoals vis, alcohol, tabak, kebab en meubels.93 

In 1990 werd de Bötzow Brauerei vanwege haar cultuurhistorische betekenis, bijzondere uiterlijk en constructies tot monument be-
noemd. Ondanks dat er al sinds 1995 plannen worden gemaakt voor de herontwikkeling van dit monument is het op dit moment de 
laatste niet herontwikkelde brouwerij van Prenzlauer Berg. 9495

92. Kürvers, Roder en Tacke 2005, 35-36 en Grosinski 2008, 69
93. Kürvers, Roder en Tacke 2005, 37

94. Google Earth 3D
95. Google Earth 3D
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Plattegrond van bouwblok met laagwaardige industrie.

B: Laagwaardige kantoorruimtes aan de Straßburger Strasse. C: Laagwaardige werk- en opslagplaatsen op het transformatieterrein.

A: Vogelvluchtperspectief van transformatieterrein met laagwaardige industrie.

Plattegrond van bouwblok met de Bötzow Brauerei.

B: Het Bötzow monument. C: Lege voorterrein van de Bötzow Brauerei.

A: Vogelvluchtperspectief van de Bötzow Brauerei.
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Deel van de St. Marien begraafplaats geschikt voor herontwikkeling.

B: St. Marien begraafplaats aan de Heinrich-Roller-Strasse. C: Oude en overwoekerde graven op de St. Marien begraafplaats.

A: Vogelvluchtperspectief van de St. Marien begraafplaats.
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4.6.3 St. Marien begraafplaats  96

De St. Marien begraafplaats werd in 1802 geopend net buiten de Berlijnse stadsmuren.97 Op een deel van deze begraafplaats staan 
voornamelijk oude graven die slecht onderhouden en overwoekerd zijn. Aangezien er een overcapaciteit aan begraafplaatsen is in Berlijn 
en de verschillende kerkgemeenschappen moeilijkheden hebben met het onderhoud van de terreinen en andere eigendommen is er in 
2006 een ‘Friedhofentwicklungsplan’ opgesteld.98 In dit plan wordt duidelijk welke terreinen geruimd, verkocht en herontwikkeld zullen 
worden. Een van deze terreinen is een deel van de St. Marien begraafplaats in Prenzlauer Berg van 30.000 m². 

4.7 Opgave
De opgave is om een herontwikkelingsplan te maken voor deze drie transformatieterreinen aan de zuidoostelijke rand van het 
oudbouwgebied. Een plan dat als voorbeeld kan dienen voor andere herontwikkelingsplannen en tot doel heeft de grootst moge-
lijk meerwaarde te bieden aan de bewoners van het oudbouwgebied, door:

1. de hoofdkwaliteiten van levendigheid en een ruim en divers aanbod aan voorzieningen, te verhogen.

2. de tekorten in openbare voorzieningen zoals groenruimten, parkeerplaatsen en scholen, aan te pakken. 

3. het grote probleem van een tekort aan (woon)ruimte in het oudbouwgebied waardoor bestaande bewoners verdrongen 
worden, aan te pakken.  

96. Google Earth 3D
97. Grosinski 2008, 42

98. http://www.stadtentwicklung.berlin.de
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Fotolocaties op de straten rondom de drie transformatieterreinen. 

B: Saarbrucker Strasse. C: Heinrich-Roller-Strasse.

A: Straßburger Strasse.

5. Nieuwe bestemmingen

5.1 Vacuüm
In de straten rondom de drie terreinen is te zien dat we ook hier te maken met een vacuüm zonder levendigheid en grote diver-
siteit aan voorzieningen. Dit vacuüm wordt niet veroorzaakt door de straten; deze bieden net zoals in de rest van het oudbouw-
gebied ruimte aan verschillende vormen van gebruik. De oorzaak van dit vacuüm kan gevonden worden op terreinen zelf. Zo 
ontbreekt het alle drie de terreinen aan de benodigde concentratie van bewoners om een levendige ruimte te creëren. Daarnaast 
hebben de terreinen ook geen bijzondere functie zoals een herontwikkeld monument of groen plein, dat in staat zou zijn om 
levendigheid te genereren op de terreinen en hun directe omgeving. 

5.2 Regel en uitzondering
De concentratie van bewoners is een belangrijke voorwaarde voor de hoofdkwaliteiten van levendigheid en een hoog voorzienin-
genniveau in het oudbouwgebied. Door de transformatieterreinen in het vacuüm te verdichten kan deze noodzakelijke concen-
tratie verhoogt worden in het gebied. Deze verdichting kan daarbij tegelijk ruimte bieden aan verschillende voorzieningen en de 
tekorten in openbare voorzieningen en (woon)ruimte in het oudbouwgebied. 

Verdichting van de transformatieterreinen heeft dan ook een grote meerwaarde voor de bewoners van het oudbouwgebied en is 
de primaire bestemming voor de meeste transformatieterreinen in en aan de randen van het oudbouwgebied. Alleen in bijzon-
dere gevallen is verdichting niet de primaire bestemming van de transformatieterreinen. Dit gebeurt in het geval dat de terreinen 
in een andere vorm een nog grotere meerwaarde kunnen leveren aan de bewoners van het oudbouwgebied.   

Het transformatieterrein met daarop de Bötzow Brauerei is een dergelijke uitzondering. De brouwerij zelf is een cultuurhistorisch 
monument dat niet gesloopt mag worden maar wel herontwikkeld kan worden. Wat het terrein echt bijzonder maakt is het lege 
voorterrein van 13.500 m² dat herontwikkeld kan worden tot een groene ruimte. Het herontwikkelde monument zal samen met dit 
groene voorterrein een unieke combinatie zijn van twee bijzondere elementen in het oudbouwgebied. Op deze manier kan een bijzon-
dere  en waardevolle ruimte geboden worden aan de bewoners van het oudbouwgebied. In het geval van de Bötzow Brauerei staat het 
benutten van deze unieke mogelijkheid dan ook op de eerste plaats en is verdichting van secundair belang. 

Van dit soort uitzonderingen op de regel is in het geval van het laagwaardige industrieterrein en de begraafplaats geen sprake.  
Bij deze twee terreinen zal verdichting dan ook de primaire bestemming zijn. Op het laagwaardige industrieterrein staan geen 
gebouwen die noodzakelijkerwijs behouden moeten blijven en ook de graven op dit deel van de St. Marien begraafplaats kunnen 
allemaal geruimd worden. Voor beide terreinen is ook geen alternatieve bestemming op verdichting te bedenken die van grotere 
meerwaarde zal zijn voor de bewoners van het oudbouwgebied. 
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Vogelvluchtperspectief van de Bötzow Brauerei.

St. Marien begraafplaats. Pleinen en parken in het oudbouwgebied.
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Met haar volgroeide bomen en andere groene kwaliteiten zou de begraafplaats in principe een interessante groene ruimte kun-
nen zijn. De ligging van de begraafplaats, tussen het Park am Friedrichshain en de Bötzow Brauerei, is echter niet ideaal voor 
(nog) een grootschalige groenruimte. 

Deze begraafplaats zou als groenruimte een weinig bijzondere locatie zijn in vergelijking met het voorterrein van de Bötzow 
Brauerei en het nabijgelegen grote Park am Friedrichshain. Het belangrijkste is echter dat deze extra groenruimte op deze locatie 
ten koste zou gaan van de levendigheid en gebruikskwaliteit van de andere twee. In plaats van drie groenruimtes waar relatief 
weinig gebeurt zou het waardevoller zijn, om in deze hoek van het oudbouwgebied te houden bij twee levendige en interessante 
groenruimtes, met daarbij een terrein dat extra (woon)ruimte biedt en de concentratie aan bewoners verhoogt. 
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Nieuwbouwproject ‘Palais Kolle Belle’  aan de Kollwitzstrasse in Prenzlauer Berg.

FSI > 3

6. Verdichting

6.1 Fysiek ruimtelijke voorwaarden
Het overgrote deel van de transformatieterreinen in en aan de randen van het oudbouwgebied zal, net als het laagwaardige 
industrieterrein en begraafplaats, herbestemd worden voor verdichting. Aan de nieuwbouw op deze verdichtingslocaties moeten 
een aantal fysiek ruimtelijke voorwaarden gesteld worden. Deze voorwaarden komen grotendeels voort uit de vergelijking in 
hoofdstuk 4 tussen het vacuüm aan de Schönhauser Allee en de huurkazernes in het oudbouwgebied. 

Het doel van deze voorwaarden is om in de eerste plaats zeker te stellen dat de nieuwbouw ook in staat zal zijn een levendige 
openbare ruimte met een ruim en divers aanbod aan voorzieningen te produceren. Daarnaast moet ook zekergesteld worden 
dat de openbare (straat)ruimte een aangename gebruiks- en verblijfsruimte wordt, terwijl voldoende ruimte gelaten wordt aan 
ontwikkelaars om aantrekkelijke stedelijke woningen te bouwen.   

6.2 Concentratie
De huurkazernes in het oudbouwgebied hebben een hoge bewonersdichtheid. Deze hoge dichtheid legt de basis voor de levendige 
openbare ruimte en een ruim en divers aanbod aan voorzieningen in het oudbouwgebied. De hoge bewonersdichtheid wordt mogelijk 
gemaakt door de hoge hoeveelheid vloeroppervlak van de huurkazernes, met een FSI waarde (Floor Space Index) van 3 tot 4. De FSI 
waarde staat voor de hoeveelheid vloeroppervlak ten opzichte van het kaveloppervlak.99  Om op de verdichtingslocaties een vergelijkbaar 
hoge bewonersdichtheid mogelijk te maken, moet de nieuwbouw ook een FSI waarde hebben van boven de 3.

Het project ‘Palais Kolle Belle’, gebouwd in 2008, laat zien dat dergelijk hoge FSI waardes ook behaald kunnen worden in nieuwbouw-
projecten met een hoge kwaliteit van woningen. Het ‘geheim’ van Kolle Belle is dat het gebouw zeven woonlagen heeft in plaats van de 
gebruikelijke vijf woonlagen van de huurkazernes. Door deze twee extra lagen in de ‘Kolle Belle’ hoeft minder van het kavel bebouwd te 
worden en blijft er meer ruimte over voor toetreding van licht en lucht tot de woningen.

99. Meyer, Westrik en Hoekstra 2008, 40
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6.3 Bouwhoogte
Hoe hoger de nieuwbouw hoe makkelijker de geëiste hoeveelheid vloeroppervlak gehaald kan worden. Om voldoende daglichttoetreding 
in de straat en binnen de bouwblokken te verzekeren moet de hoogte van de bebouwing echter ingeperkt worden. 

Bij het bouwen van de 19e eeuwse huurkazernes werd al gewerkt met regels voor de bouwhoogte. In straten tot 15 meter breed mocht 
de bebouwing niet meer dan 1,25 keer de straatbreedte hebben, wat neerkomt op maximaal 19 meter. Bij bredere straten was er geen 
beperking aan de bouwhoogte maar werd het aantal woonlagen beperkt tot vijf, waardoor de gebouwen inclusief dak, in de praktijk niet 
hoger zijn dan 25 meter.100 

Uit het voorbeeld van Palais Kolle Belle wordt duidelijk dat het niet gewenst is om het aantal woonlagen van nieuwbouw nu ook te beper-
ken tot vijf. Desondanks moeten er wel regels gesteld worden aan de maximale bouwhoogte.

In het oudbouwgebied zijn geen straten die smaller zijn dan 15 meter en maar enkele straten minder dan 19 meter breed. Voor nieuw-
bouw aan deze smalle straten geldt een bouwhoogte van 19 meter. De meeste straten in het oudbouwgebied zijn echter breder dan 19 
meter. Voor nieuwbouw aan deze straten geldt dat de bouwhoogte moet liggen tussen 19 meter en de straatbreedte met (in principe) 
een maximum van 25 meter hoogte. Bebouwing die niet aan de straat ligt mag ook lager zijn, waarmee de daglichttoetreding binnen het 
kavel verbeterd kan worden. 

100. Geist en Kürvers 1984

Zonnig terras aan de Helmholtzplatz vroeg in de maand maart.
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Huurkazernes met functies aan het trottoir van de Stargarder Strasse in Prenzlauer Berg.

 < 0,5 m 

Rooijlijn Uitgiftegrens

onbeperkt  

6.4 Aansluiting op trottoir
Doordat de gebouwen direct op het trottoir aansluiten is de begane grond van de gebouwen aan dit trottoir de meest interessante locatie 
voor ondernemers. De aanwezigheid van verschillende voorzieningen is goed voor de levendigheid in de straten en bovendien verhoogt 
de aanwezigheid van betrokken ondernemers de sociale veiligheid.101 

De voorgevel van de nieuwbouw moet dan ook direct aansluiten op het trottoir zodat de openbare ruimte beperkt blijft tot de straat-
ruimte waar de verschillende voorzieningen direct op aansluiten. De maximale speling in deze voorgevel is 0,5 meter voor balkonnetjes, 
nissen of andere accentuaties. De bovenste verdieping mag wel zo ver teruggezet worden als gewenst. Dit maakt het mogelijk om op 
deze verdieping een dakterras te maken voor de bewoners, waarbij de daglichttoetreding op straat wordt verbeterd, zonder dat de geslo-
ten gevel of de schaal van het gebouw aangetast wordt. 

101. Jacobs 1961, 68
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Kleinschalige huurkazernes aan de Rykestrasse in Prenzlauer Berg.

6.5 Kleinschaligheid
Bij de verdichtingslocaties moet ook de kleinschaligheid van de nieuwbouw zekergesteld worden. Deze kleinschaligheid bevordert, zoals 
uit hoofdstuk 4 bleek, de levendigheid in de straten, de diversiteit aan voorzieningen en de continuïteit van de gebruiksruimte. 

Om deze kleinschaligheid zeker te stellen moet bij de herverkaveling van de grootschalige transformatieterreinen gestreefd worden naar 
een kavelbreedte van 18 tot 20 meter breed. Kaveloverschrijdende bebouwing is daarbij verboden om te voorkomen dat ontwikkelaars 
de bebouwing van naast elkaar gelegen kavels aan elkaar koppelen. 

Deze herverkavelingsregel geldt alleen voor de eerste 75 meter vanaf de straat. Zo wordt voorkomen dat ontwikkelaars bij grote trans-
formatieterreinen gedwongen worden om op extreem langgerekte kavels te bouwen waarop het moeilijk zou zijn om aantrekkelijke 
woningen te bouwen. 

Om een groot aantal interessante locaties te bieden aan ondernemers mag de gevelbreedte van voorzieningen op de begane grond aan 
de straat maximaal 9 meter zijn. De plafondhoogte van deze begane grond moet minimaal 3,5 meter zijn zodat er voldoende gebruiksmo-
gelijkheden zijn voor de toekomst. 
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Huurkazernes aan de Korsörer Strasse in Prenzlauer Berg.

6.6 Ontwerp
De schaal van de huurkazernes in het oudbouwgebied levert een kleurrijk en divers stadsbeeld op. De kavels met een breedte van 18 tot 
20 meter sluiten aan op deze schaal van het oudbouwgebied. Als naast elkaar gelegen kavels echter ontworpen worden door één archi-
tect, zoals in de Korsörer Strasse, dan bestaat de kans dat dit stadsbeeld verloren raakt. Om zeker te stellen dat de schaal van de nieuw-
bouw aansluit op het oudbouwgebied en net zoals het oudbouwgebied een kleurrijk en divers stadsbeeld oplevert, moeten de gebouwen 
op elk kavel ontworpen worden door afzonderlijke architecten. 
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Nieuwbouw in Borneo Sporenburg.

Historiserende nieuwbouw in de Saarbrucker Strasse in Prenzlauer Berg.

‘I like my neighbours’.

‘I love my neighbours’.

6.7 Architectuur
De huurkazernes in het oudbouwgebied vormen een compositorisch geheel. In sommige nieuwbouw projecten in het oudbouwgebied 
is te zien hoe deze 19e eeuwse stijl wordt geïmiteerd. Het is echter niet noodzakelijk om de nieuwbouw te dwingen tot een bepaalde 
historische vormentaal. Het stellen van eisen aan het uiterlijk van de nieuwbouw heeft namelijk niet noodzakelijk een positieve invloed 
op de woonkwaliteit of op de gewenste kwaliteiten van levendigheid en een ruim en divers aanbod van voorzieningen. Met de reeds 
gegeven condities is de nieuwbouw van deze kwaliteiten zekergesteld en sluit de nieuwbouw bovendien qua verkaveling en schaal aan op 
het oudbouwgebied. Het is dan ook nodig om wonen in de stad van de 21e eeuw te definiëren door 19e eeuwse architectuur. 

In plaats van een rigide stijl te volgen is het bij de verdichtingslocaties juist de bedoeling om de architect, binnen een bepaalde kader, de 
vrijheid te geven een eigen interpretatie te geven van wonen in het Berlijn van de 21e eeuw. De diversiteit die uit deze vrijheid ontstaat 
reflecteert ook beter de dynamiek en diversiteit van Berlijn, en de creatieve en alternatieve geest van het oudbouwgebied dan dat een 
uitsluitend historiserende architectuur dit zou doen.102103

102. Rutgers en Snijders 2004, 233
103. Rutgers en Snijders 2004, 233
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Huidige verkaveling van het laagwaardig industrieterrein en enkele leegstaande kavels aan de Saarbrucker Strasse.
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7. Verdichting laagwaardige industrie

7.1 Huidige situatie
De verkaveling van het huidige industrieterrein en de kleinschalige leegstaande kavels voldoet qua formaat en diepte niet aan de gestelde 
voorwaarden uit hoofdstuk 6. Om dit terrein te herontwikkelen en verdichten met kleinschalige nieuwbouw zal het dan ook herverkaveld 
moeten worden. 

Op de doorsnede en plattegrond van de Saarbrucker Strasse is te zien hoe de straat op dit moment omsloten wordt door functies die zich 
van de straat afwenden en de bewoners geen reden geven om naar dit vacuüm te komen of hier te verblijven.

Aan de zijde van het industrieterrein bevinden zich lege terreinen achter een gesloten hekwerk en enkele werkplaatsen achter een hoge 
muur. Aan de andere zijde ligt het terrein van de Bötzow Brauerei. Dit terrein is van de straat afgesloten door een wildbegroeide helling 
en een hoge muur met prikkeldraad.

Hoewel de interactie tussen de straat en de bebouwing in de Saarbrucker Strasse ontbreekt, verschilt de straat zelf slechts op twee pun-
ten van de andere straten in het oudbouwgebied. Zo is op het trottoir relatief veel ruimte gereserveerd voor langzaam verkeer in plaats 
van verblijfsfuncties aan de gevel. Gezien de afwezigheid van verblijfsfuncties is dat op dit moment geen probleem. Daarnaast wordt aan 
twee zijdes van de Saarbrucker Strasse in lengerichting geparkeerd, terwijl in de rest van het oudbouwgebied aan een zijde in de dwars-
richting geparkeerd wordt. Op dit moment zijn er nog maar weinig interessante bestemmingen in de Saarbrucker Strasse en zorgt deze 
beperking van het aantal parkeerplaatsen nog niet voor problemen. 
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Doorsnede en plattegrond van de Saarbrucker Strasse in de huidige situatie.
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Herverkaveling van het laagwaardig industrieterrein.
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7.2 Toekomstige situatie
Het uitgangspunt voor de herverkaveling van het terrein zijn de kavels van 18 tot 20 meter breed en 75 meter diep. Het verplichten van 
een herverkaveling die voldoet aan de gestelde voorwaarden betekend dat de verschillende actoren/eigenaren (in dit geval) in overleg 
zullen moeten om er samen uit te komen.

Hoewel dit de herontwikkeling van dit (en andere) transformatieterrein(en) bemoeilijkt, is het vasthouden aan de gestelde voorwaarden 
wel waardevol. Ten eerste wordt op deze manier het gewenste resultaat behaald bij de herontwikkeling en wordt daarnaast een prece-
dent en duidelijkheid geschept voor toekomstige herontwikkelingen van andere transformatieterreinen.  

Het binnenterrein dat verder dan 75 meter van de straat afligt is ongunstig voor kleinschalige woningbouw met hoge dichtheden. Om 
deze reden hoeft dit binnenterrein niet herverkaveld te worden en krijgt de ontwikkelaar veel meer vrijheid op dit binnenterrein als het 
gaat om vorm en functie. De enige voorwaarde die overeind blijft op dit binnenterrein is de maximale bouwhoogte van 19 meter. 

Zonder herverkaveling en andere regels heeft dit binnenterrein de potentie om gebruikt te worden voor luxe woonmilieus met een lagere 
dichtheid op een rustig binnenterrein, met een heel centrale ligging in Berlijn en met ruimte voor parkeren (eventueel ondergronds) . Een 
andere optie zou zijn dat het binnenterrein gebruikt zou worden voor een andere functie. Het zou bijvoorbeeld een veilige locatie kunnen 
zijn voor een basisschool, waar op dit moment een tekort aan is in het oudbouwgebied van Prenzlauer Berg.

Welke keuze ook gemaakt wordt voor het binnenterrein, dit terrein zal hoe dan ook toegankelijk gemaakt moeten worden vanuit mini-
maal één kavel aan de Straßburger of de Saarbrucker Strasse. Het binnenterrein zou echter ook toegankelijk gemaakt kunnen worden 
vanuit meerdere kavels zodat ook andere bewoners gebruik kunnen maken van de (veilige) parkeerplaatsen.

Net zoals de herverkaveling, voldoet ook de nieuwbouw aan de gestelde voorwaarden. Zo is de bouwhoogte van de nieuwbouw 19 
meter, waarmee deze gelijk is aan de straatbreedte van de Straßburger en de Saarbrucker Strasse. Deze beperking van de bouwhoogte 
verzekert dat de daglichttoetreding op straat niet te veel verstoord wordt. De mogelijkheid om de bovenste verdieping onbeperkt ver 
terug te zetten maakt een verdere verbetering van deze daglichttoetreding in de straat mogelijk. 

Met een bouwhoogte van 19 meter zal de nieuwbouw hoogstwaarschijnlijk bestaan uit 6 bouwlagen. Dit betekent dat de bebouwings-
graad van de langgerekte kavels 50% moet zijn zodat de FSI waarde van 3 behaald kan worden.

De nieuwbouw staat bovendien direct aan het trottoir waarmee de bestaande relatie tot de straat helemaal veranderd wordt. Zo biedt 
de kleine schaal van de begane grond, van 8 tot 9 meter breed, en een minimale plafondhoogte van 3,5 meter, tal van potentiële locaties 
voor verschillende voorzieningen aan het trottoir. 

Om het ontstaan van waardevolle verblijfsfuncties aan de gevel te stimuleren, zal hiervoor extra ruimte gereserveerd moeten worden op 
het trottoir, ten koste van de ruimte voor voetgangers. Daarnaast zal door toenemende activiteiten de parkeerdruk in het gebied stijgen. 
Door aan een zijde van de straat dwars te parkeren in plaats van in de lengterichting, zal een deel van deze parkeerdruk opgevangen 
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worden. 

Door de herontwikkeling van de Bötzow Brauerei zal ook aan de andere zijde van de Saarbrucker Strasse de relatie tot de straat veranderd 
worden. Op een afgevlakte, lichtere helling zullen slechts enkele van de grote bomen behouden blijven. Deze helling zal vrije toegang bie-
den tot het terrein van de Bötzow Brauerei. Daarnaast zal deze grashelling een fijne zitplek worden op het zuiden, waarvanuit men over 
de activiteiten in de Saarbrucker Strasse kan uitkijken. 



Foto van de huidige Saarbrucker Strasse.
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Visualisatie van de toekomstige Saarbrucker Strasse.
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8. Verdichting St. Marien begraafplaats

8.1 Huidige situatie
Ten eerste moet opgemerkt worden dat het bouwblok waarbinnen de begraafplaats zich bevindt met zijdes van boven de 300 meter een 
aanzienlijke barriere vormt in het bestaande weefsel. Daarnaast is het transformatieterrein binnen dit bouwblok ook groot. Herverkave-
ling van dit transformatieterrein is dan ook noodzakelijk zodat het terrein volgens de gestelde regels verdicht kan worden. Deze herverka-
veling van het transformatieterrein wordt op dit moment bemoeilijkt omdat een groot deel van het terrein alleen vanuit bestaande kavels 
aan de Prenzlauer Allee ontsloten kan worden. 



Herverkaveling van het transformatieterrein van de St. Marien begraafplaats.

58 59

8.2 Toekomstige situatie
De herontwikkeling van de begraafplaats kan aangegrepen worden om zowel de permeabiliteit van het weefsel op deze plek te verbe-
teren als de herverkaveling van het terrein mogelijk te maken. Door de aanleg van een nieuwe straat en een steeg, die ik respectievelijk 
de St. Marien Strasse en de St. Marien Gasse gedoopt heb, wordt het mogelijk om de barriere van het grote bouwblok grotendeels te 
slechten. Tegelijk kunnen er dan 23 kavels aangelegd kunnen worden die voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

De nieuwe straat zorgt er voor dat alle kavels goed toegankelijk zijn en beperkt tegelijk ook de diepte van de kavels. Dit maakt de 
kavels heel geschikt voor woningbouw omdat zo woningen gebouwd kunnen worden aan de straat en aan het binnenhof, zonder dat er 
woningen aan een tweede of zelfs een derde hof op grote afstand van de straat gebouwd hoeven te worden. 
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Doorsnede van de toekomstige St. Marien Strasse.

Plattegrond van de toekomstige St. Marien Strasse.
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Een ander groot voordeel van de nieuwe straat is dat de bestaande bomenlaan, die over de St. Marien begraafplaats loopt, geintegreerd 
kan worden in het profiel van de St. Marien Strasse. Dit is precies mogelijk omdat deze bomenlaan de scheidinglijn is tussen het deel van 
de begraafplaats dat geruimd mag worden en het deel dat behouden moet blijven. Op deze laan staan verschillende bomen waaronder 
wilde kastanjes, populieren en linden, waarvan sommigen al een hoogte en kroonomvang van bijna 20 meter hebben. 

De ‘groene kwaliteit’ van deze bomenlaan wordt hoog gewaardeerd in het oudbouwgebied en zal dan ook een waardevolle bijdrage leve-
ren aan de nieuwe straat en de buurt. De lange bomenlaan is niet alleen mooi om naar te kijken maar biedt de bewoners ook de gelegen-
heid voor een wandeling in een groene doch levendige omgeving. 

Om het maximale plezier uit deze bomen te halen is het belangrijk dat deze grote bomen, ondanks de verdichting op het terrein, niet 
alleen in leven blijven, maar zelfs de kans krijgen om nog verder te groeien. Zo kan een paardenkastanje in ideale omstandigheden wel 30 
meter hoog en breed worden. 

Idealiter zou de halve kroonbreedte van de bomen als minimummaat gelden voor de afstand tussen bomen en de gevel.104 Om de ver-
dere groei van de bomen mogelijk te maken is rekening gehouden met deze maat in het ontwerp van het profiel. Zo staat de bomenlaan 
bijna centraal in het profiel met 14 meter ruimte tot de gevel aan een zijde en 16 meter aan de andere zijde. Daarnaast is de hoeveelheid 
bomen in de bestaande laan verminderd zodat de overgebleven bomen alle ruimte hebben om te groeien. 

Ondanks deze gunstige omstandigheden is het niet waarschijnlijk dat de bomen hun maximale omvang zullen bereiken omdat de stad 
niet de ideale locatie is voor bomen. Niet alleen de afstand tot de gevel is hierbij van belang maar ook de toetreding van lucht en regen-
water die in de stad beperkt wordt door de straatverharding. Om toch te zorgen voor een goede toetreding van lucht en regenwater 
heeft een groot deel van het straatprofiel een half open verharding. Deze half open verharding is in totaal 19 meter breed en biedt niet 
alleen ruimte aan de bomenlaan maar daarnaast ook een groene strook van 10 meter breed en 125 meter lang. 

Samen met de bomenlaan kan deze strook een waardevolle ruimte worden voor bewoners. Op rustige momenten zijn het vooral de 
groene kwaliteiten die de overhand spelen, en de buurtbewoners een aangename gebruiks- en verblijfsruimte bieden. Zo kan het op deze 
momenten een mooie speelplek en ligweide zijn voor jong en oud. Op drukkere momenten, in de weekenden en avonden als de mensen 
vrij zijn, kan deze openbare ruimte gebruikt worden door lokale (horeca)ondernemers voor een marktplaats of andere buurtactiviteiten. 

Naast deze bomenlaan en groene strook is er in het 40 meter brede profiel ook ruimte voor een doorgaande straat met parkeren aan 
twee zijdes. Daarnaast is aan de gevels, aan beide zijdes, ruimte voor een trottoir van 5 meter breed. Hier hebben lokale ondernemers 
voldoende ruimte om producten uit te stallen of verblijfsfuncties te plaatsen. 

Hoewel het brede profiel een aantrekkelijke gebruiksruimte biedt aan bewoners en ondernemers is de verbreding in principe niet goed 
voor de verdichtingsopgave. Door de integratie van de bomenlaan op de St. Marien Strasse gaat namelijk 10 tot 15% van de bouwgrond 
verloren.

Het bredere straatprofiel biedt echter ook voor dit probleem een uitkomst. Zo zou het verlies van 10 tot 15% bouwgrond aan de St. 
Marien Strasse gecompenseerd kunnen worden door de maximale bouwhoogte aan deze straat te verhogen tot 30 meter. Dit soort 
uitzonderingen op beperking van de bouwhoogte zijn overigens ook te vinden binnen he oudbouwgebied in extra brede straten, zoals de 
hoofdontsluitingsstraten. Met deze bouwhoogte kunnen en zullen de kavels bebouwd moeten worden met een FSI waarde van 3,5. Met 
een bouwhoogte van 30 meter aan de straat en 25 meter binnen het bouwblok is deze FSI waarde al haalbaar met een bebouwingsgraad 
van 44%. 

Anders dan aan de brede St. Marien Strasse zal de nieuwbouw aan de Heinrich-Roller-Strasse en de St. Marien Gasse gewoon moeten 
voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

104. Lörzing 2007



Bomenlaan op de St. Marien begraafplaats.
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Visualisatie van de nieuwe St. Marien Strasse.
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Vogelvluchtperspectief van de Bötzow Brauerei. Lichtkoepel, een van de bijzondere constructies van het monument.
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9. Herontwikkeling van de Bötzow Brauerei

9.1 Vier doelstellingen
De meerderheid van de transformatieterreinen kunnen de grootste meerwaarde leveren voor de bewoners van het oudbouwge-
bied als verdichtingslocatie. Bij de herontwikkeling van transformatieterreinen met bijzondere cultuurhistorische monumenten, 
zoals de Bötzow Brauerei, is verdichting echter slechts een van de in totaal vier doelstellingen.

9.1.1 Openbaar karakter

Gezien de bijzonderheid en cultuurhistorische betekenis van de monumenten moet bij de herontwikkeling een openbaar karakter 
van de terreinen en gebouwen nagestreefd worden. Zo kunnen zo veel mogelijk bewoners uit het oudbouwgebied genieten van 
deze bijzondere plekken.

9.1.2 Levendigheid

Levendigheid is een van de hoofdkwaliteiten van het oudbouwgebied. Het is belangrijk dat deze kwaliteit ook wordt nagestreefd 
bij de herontwikkeling van de monumenten. Op deze manier kunnen de monumenten niet alleen openbare maar ook interes-
sante locaties worden. Plekken waar de bewoners zich tot aangetrokken voelen omdat er iets te zien en beleven valt. Dit vergroot 
het gebruik en de betekenis van deze monumenten voor de bewoners, terwijl ook de omgeving en de eigenaar meeprofiteren 
van deze aantrekkingskracht. 

9.1.3 Onderscheiden en aanvullen

De 19e eeuwse cultuurhistorische monumenten hebben verschillende bijzondere eigenschappen. Eigenschappen waarmee ze 
zich onderscheiden van het stedelijk weefsel dat voornamelijk bestaat uit gesloten bouwblokken, bebouwd met kleinschalige 
huurkazernes. Bij de herontwikkeling van de monumenten moeten deze bijzondere eigenschappen zo goed mogelijk ingezet wor-
den, zodat deze transformatieterreinen een waardevolle aanvulling zullen zijn op wat het oudbouwgebied de bewoners te bieden 
heeft. 

9.1.4 Verdichten

Het behouden en inzetten van de bestaande kwaliteiten van de monumenten heeft bij de herontwikkelingen van monumenten 
een hoge prioriteit. Dit betekent echter niet dat verdichting op deze terreinen geheel uitgesloten is. Verdichting van deze terrei-
nen speelt ook een rol in de gentrificatieproblematiek en verhoogt daarnaast ook de concentratie aan bewoners en activiteiten 
in de omgeving. Bovendien geeft verdichting de eigenaren de mogelijkheid extra geld te verdienen, geld dat gebruikt kan worden 
voor het opknappen en onderhouden van de monumenten.

9.1.5 Vertaalslag

De vier gestelde doelstellingen zijn op zichzelf weinig concreet. Zo blijft het onduidelijk wat precies de fysiek ruimtelijke vertaling 
van deze doelstellingen zouden moeten zijn in het geval van de Bötzow Brauerei. Om meer duidelijkheid te bieden zal in de rest 
van dit hoofdstuk een vertaalslag gemaakt worden. Een vertaalslag waaruit zal blijken wat de gevolgen van de doelstellingen zijn, 
en welke voorwaarden gesteld moeten worden aan de herontwikkeling van het monument en het terrein van de Bötzow Braue-
rei. 



Fotolocatie in de kelders van het Bötzow monument.

Fotolocatie op de begane grond van het Bötzow monument. Voormalige stookruimte op de begane grond van het Bötzow monument.

Grootschalige ruimte in de voormalige opslagkelder van het Bötzow monument.
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9.2 Herontwikkeling van het Bötzow Monument
Om te voldoen aan de vier gestelde doelstellingen moeten er drie voorwaarden gesteld worden aan de herontwikkeling van het 
Bötzow monument. 

9.2.1 Grootschalige functies

Om zichzelf qua vorm en gebruik te onderscheiden van het weefsel van het oudbouwgebied, en een waardevolle aanvulling te 
vormen op dit weefsel, zal het monument herontwikkeld moeten worden met grootschalige functies. 

Het Bötzow monument bestaat voornamelijk uit grootschalige productie- en opslagruimtes. De schaal en het industriële uiter-
lijk van deze ruimtes is een van de onderscheidende eigenschappen van de brouwerij. In tegenstelling tot de vele kleinschalige 
functies in de huurkazernes kan het Bötzow monument ruimte bieden aan verschillende grootschalige functies die ook nodig zijn 
in een stad. Met deze functies komen de bijzondere industriële ruimtes bovendien het beste tot hun recht. 

9.2.2 Diversiteit aan functies

Naast de schaal van de functies is het ook belangrijk dat verschillende typen functies worden samengebracht in de brouwerij. Dit 
is namelijk goed voor het openbare karakter van de brouwerij en het terrein, omdat op deze manier een breder publiek uitgeno-
digd wordt om gebruik te maken van de brouwerij en het terrein. Daarnaast is het ook goed voor de levendigheid in en rondom 
de Bötzow Brauerei. Elke functie heeft namelijk zijn eigen dynamiek van mensen die op verschillende momenten komen, aanwe-
zig zijn en weer vertrekken. Zo zorgt een mix van verschillende functies ervoor dat er altijd een basis aan activiteit aanwezig is in 
en rondom de brouwerij. Deze basisactiviteit is van essentieel belang omdat deze andere mensen en activiteiten naar de brouwe-
rij aantrekt zodat het een interessante en levendige plek in de stad kan worden.105 

9.2.3 Functies koppelen binnen de brouwerij

Om het openbare karakter en de levendigheid van het monument verder te vergroten is het belangrijk dat de verschillende 
functies fysiek aan elkaar gekoppeld worden binnen de brouwerij. Deze koppeling betekent dat de bezoekers van het monument 
in staat worden gesteld om het hele monument te zien, ook al komen ze eigenlijk voor maar één specifieke functie. De bezoe-
kers krijgen niet alleen de kans om alle ruimten en activiteiten te ervaren, maar verrijken deze ook met hun eigen aanwezigheid. 
Deze koppeling en openheid binnen de brouwerij betekenen bovendien dat de functies ook geschikt zullen moeten zijn voor een 
dergelijk openbaar karakter.

105. Gehl 2006, 23
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B: Hekwerk aan de Prenzlauer Allee.

Fotolocaties rondom de huidige Bötzow Brauerei.

C: Muur met prikkeldraad aan de Saarbrucker Strasse.

A: Poort tot de Bötzow Brauerei aan de Prenzlauer Allee.
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9.3 Herontwikkeling van het terrein
Om te voldoen aan de vier gestelde doelstellingen moeten er ook twee voorwaarden gesteld worden aan de herontwikkelingen 
van het terrein rondom de Bötzow Brauerei.

9.3.1 Openbaar netwerk

In de huidige situatie is het terrein afgesloten met een hekwerk en alleen toegankelijk voor bevoegden via een poort aan de Pren-
zlauer Allee.

Om het openbare karakter van dit afgesloten terrein te verhogen moet het terrein ten eerste openbaar toegankelijk gemaakt 
worden. Daarnaast moet het terrein ook onderdeel worden van het oudbouwgebied. Dit kan gedaan worden door de harde 
grens van het hekwerk te doorbreken en door nieuwe toegangen tot het terrein toe te voegen. 

De eerste nieuwe toegang is aan de Saarbrucker Strasse, waar men via het gebouw uitkomt op het achterterrein van de brouwerij 
onder de lichtkoepel. De tweede toegang is vanuit een kavel aan de Metzer Strasse. 

Door het toevoegen van deze nieuwe toegangen is de achterzijde van de brouwerij niet langer een doodlopend gebied waar 
bewoners niet direct iets te zoeken hebben. In plaats daarvan lopen over het voorterrein en het achterterrein nu verschillende 
potentiele routes voor langzaam verkeer. De gebruikers van deze routes kunnen zo de gehele brouwerij bekijken, terwijl hun 
aanwezigheid toevoegt aan de levendigheid op het terrein. 

Pr
en

zla
ue

r A
lle

e

C B

A

Hekwerk

Alleen voor bevoegden

Openbaar toegankelijk

25 100m 

Saarbrucker Strasse

Metzer Strasse



Pr
en

zla
ue

r A
lle

e

Alleen voor bevoegden

Openbaar toegankelijk

25 100m 

Saarbrucker Strasse

E

D

Metzer Strasse

D: Nieuwe toegangen tot het terrein vanuit de Metzer Strasse.

Fotolocaties van nieuwe toegangen tot de Bötzow Brauerei.

E: Nieuwe toegang tot het terrein vanuit de Saarbrucker Strasse.
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Doorsnede van de huidige situatie van de Bötzow Brauerei.

Plattegrond van de huidige situatie van de Bötzow Brauerei.

9.3.2 Groen voorterrein

Sinds de verwoesting van de 19e eeuwse gebouwen op het voorterrein in de tweede wereldoorlog is er weinig veranderd aan dit 
terrein. Op enkele eenvoudige gebouwtjes na is dit terrein nog altijd onbebouwd en wordt het vrijwel niet gebruikt. 

Het terrein is grotendeels een verhard vlak. Dit vlak ligt verhoogd ten opzichte van het straatniveau, met een maximaal verschil 
van 9 meter ten opzichte van het kruispunt van de Prenzlauer Allee en de Saarbrucker Strasse. Naast dit hoogteverschil wordt het 
terrein ook gescheiden van de straten door een hekwerk en dichte begroeiing op de hellingen waardoor het monument nauwe-
lijks zichtbaar is vanaf de straat.

Zoals al duidelijk werd in hoofdstuk 5 is het voorterrein herbestemd als groenruimte. Deze nieuwe bestemming sluit aan op de 
vraag van de bewoners naar meer groenruimte in het oudbouwgebied. Het gaat hierbij echter niet alleen om kwantiteit van 
groenruimte maar ook om kwaliteit. In combinatie met het herontwikkelde Bötzow monument wordt op deze wijze namelijk een 
unieke locatie gecreëerd met twee bijzondere elementen. 

Deze groenruimte is in potentie dan ook een waardevolle aanvulling voor de bewoners onder voorwaarde dat het ontwerp van 
deze groenruimte ook aansluit op de gestelde doelstellingen. Het belangrijkste aspect van dit ontwerp is dat het grootste deel 
van het voorterrein gereserveerd moet worden voor een eenvoudig open grasvlak. 

Deze openheid van het voorterrein opent het zicht op de gevel van het monument. Deze gevel is opgebouwd uit gele met rode 
bakstenen en is een van de belangrijkste onderscheidende eigenschappen van de Bötzow Brauerei. De gevels van de huurkazer-
nes zijn namelijk gebouwd met bakstenen van een relatief lage kwaliteit. Om de gevels een fraaier uiterlijk te geven zijn vrijwel 
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alle huurkazernes gestuced en de voorgebouwen versierd met klassieke gevelelementen van gips. Het zicht op dit monument 
vanaf het voorterrein en de straten rondom is dan ook een verrijking voor de omgeving.

Het bestaande hoogteverschil in het terrein is benut om verschillende niveaus te creëeren. Op het hoogste niveau, aan het mo-
nument, is het grondvlak verhard gelaten om ruimte te bieden aan een groot terras van verschillende horecagelegenheden. Deze 
ruimte, die vrijwel de hele dag kan genieten van direct zonlicht, biedt tevens uitzicht over alle activiteiten die zich afspelen op het 
open groene voorterrein. Dit uitzicht in combinatie met de zon, de groene kwaliteiten van het voorterrein en de architectonische 
kwaliteiten van het monument maken van deze plek een aantrekkelijke verblijfslocatie. En zoals eerder gezegd is het langere 
verblijf van mensen in een ruimte van groot belang voor de levendigheid van die ruimte. Naast deze zitplekken op het terras zijn 
er ook openbare zitplekken op de hellingen. Deze hellingen bieden een gelijksoortig uitzicht over het schouwspel van activiteiten 
op het voorterrein en in de straten. Het openbare karakter van deze hellingen zorgt ervoor dat iedereen vrij gebruik kan maken 
van deze aangename verblijfslocatie. 

De belangrijkste reden voor het relatief eenvoudige ontwerp van het voorterrein is dat de ligging en schaal van het terrein zich 
hier ideaal voor lenen. In een levendig en dicht stedelijk weefsel als dat van het oudbouwgebied bestaat een behoefte aan dit 
soort open en onbepaalde ruimtes. Plekken met een hoog openbaar karakter waarvan de ruimte vrij gebruikt en toegeëigent kan 
worden door een grote diversiteit aan mensen en niet specifiek op een bepaalde gebruikersgroep is gericht. Een ruimte waar niks 
specifieks hoeft te gebeuren maar spontaan vanalles kan gebeuren en ook gebeurt, waardoor het een interessante ruimte wordt. 
Een ruimte waar ook grootschalige evenementen georganiseerd kunnen worden binnen het weefsel van het oudbouwgebied, die 
niet plaats kunnen vinden in de straten en pleinen. 
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Foto van het huidige voorterrein van de Bötzow Brauerei.

Plattegrond met het huidige voorterrein van de Bötzow Brauerei.
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Plattegrond met het toekomstige voorterrein van de Bötzow Brauerei.

Visualisatie van het toekomstige voorterrein van de Bötzow Brauerei.
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9.4 Verdichting
Verdichting van de Bötzow Brauerei is een van de vier gestelde doelstellingen. Zoals gezegd is deze doelstelling wel relevant maar 
desondanks van secundair belang bij de herontwikkeling van de Bötzow Brauerei. Met deze secundaire status wordt het aantal 
verdichtingsmogelijkheden dan ook beperkt door een aantal relevantere ingrepen en kwaliteiten. 

9.4.1 Verdichtingsmogelijkheden

Op het terrein van de Bötzow Brauerei zijn in totaal twee verdichtingsmogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om onder het 
voorterrein een parkeergarage te bouwen. Deze parkeerplaats is een praktisch en veilig alternatief voor werknemers, bezoekers 
en bewoners voor de parkeerplaatsen in de straten, waarvoor sinds 2010 ook parkeergeld betaald moet worden. Het bouwen 
van deze parkeergarage zal op de lange duur dan waarschijnlijk ook een lucratieve investering zijn voor de investeerder. 

De tweede mogelijkheid voor verdichting bevindt zich op het achterterrein. Hier kan gebouwd worden op een terrein van 750m² 
dat onbebouwd is en daarnaast kan ook gebouwd worden boven een aantal van de kleinere gebouwtjes van de Bötzow Brauerei. Met 
deze nieuwbouw wordt het contrast tussen het grote open voorterrein aan de openbare straten en het smalle en donkere achterter-
rein diep in het gesloten bouwblok nog verder versterkt. Deze twee contrasterende sferen binnen het terrein bieden beide interessante 
ruimtes voor een diversiteit aan functies.  

9.4.2 Beperkingen

De reden dat dit de enige twee verdichtingsmogelijkheden zijn heeft verschillende oorzaken. 

• Het groene voorterrein dat dienst doet als groenruimte met horecagelegenheden in de Bötzow Brauerei en een terras aan de 



Fotolocaties op het achterterrein. A: kleine gebouwtjes op het achterterrein.

A
B

50m 10 

Nieuwbouw in combinatie met een kleinschalig monument in Tallinn, Estland.B: Lichtkoepel op het achterterrein van de brouwerij.
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rand van deze groenruimte. 

• Het behoud van de verschillende aansluitingen op het bestaande openbare netwerk.

• Bovenop sommige delen van de brouwerij kan niet gebouwd worden omdat anders de bouwhoogte (van 22 meter) van de 
omliggende huurkazernes overschreden zal worden. 

• Bovenop andere delen kan niet gebouwd worden omdat hierbij het zicht op de monumentale gevels van de brouwerij deels 
ontnomen zal worden. 

• Bovenop een groot deel van de brouwerij kan niet gebouwd worden vanwege de monumentale lichtkoepel. Deze lichtkoepel 
is een van de onderscheidende constructies van de Bötzow Brauerei en heeft de potentie om een bijzondere overdekte bui-
tenruimte te vormen binnen het Bötzow complex. De verblijfskwaliteit van deze ruimte zou verpest worden als de daglicht-
toetreding tot deze ruimte verhinderd zou worden door nieuwbouw. 

9.4.3 Woningbouw

De nieuwbouw op het achterterrein is goed geschikt voor kleinschalige woningen, in tegenstelling tot het monument dat juist 
openbaar en grootschalig moet zijn. De aanwezigheid van bewoners op het terrein verhoogt bovendien het openbare karakter 
en de levendigheid van het terrein. De eigenaar kan het terrein namelijk nooit afsluiten met bewoners op het terrein, het terrein 
wordt zo nog sterker onderdeel van het openbaar stedelijk netwerk. Daarnaast voegen de bewoners veel levendigheid en we-
derom een andere dynamiek toe aan het terrein. 

9.4.4 Architectuur

Er zijn vele voorbeelden van monumenten die gecombineerd worden met nieuwe bebouwing. Hierbij wordt meestal het contrast 
tussen oud en nieuw opgezocht zodat het specifieke uiterlijk van beide goed naar voren komt. De voornaamste opgave voor de 
architectuur van de nieuwbouw op het achterterrein is dan ook om de specifieke kwaliteiten van het Bötzow monument zo goed 
mogelijk te respecteren en tot hun recht te laten komen. 

Een belangrijk onderdeel van dit respect is om de nieuwbouw aan te passen op de schaal van de kleine gebouwtjes op het ach-
terterrein. Dit kan de architect bijvoorbeeld doen zoals dat gedaan is in de bovenstaande referentie uit Tallinn. In Tallinn heeft 
de architect de nieuwbouw verdeeld in drie stukken in plaats van een massief blok dat het bestaande gebouw zou overschadu-
wen.106 

106. http://static.urbarama.com/photos/original/15001.jpg
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Deel 4 Afsluiting
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10 Betekenis van het project    

10.1 Huidige Transformatieplannen
In de huidige situatie is het zo dat een stedenbouwkundig bureau advies geeft aan de lokale overheid over de transformatie van 
het oudbouwgebied. Zo wordt in het INSEK 2007 (Integriertes Stadtentwicklungskonzept), dat opgesteld is door het adviesbureau 
STERN, de stedenbouwkundige koers voor het oudbouwgebied vastgelegd.107 Het stadsdeel Pankow, waar Prenzlauer Berg sinds 
2001 een onderdeel van uitmaakt, neemt dit advies letterlijk over en voert dit uit. 

Het uitgangspunt van de STERN stedenbouwkundigen is dat het oudbouwgebied getransformeerd zou moeten worden tot een 
aantrekkelijk en familievriendelijk woongebied.108 In het INSEK geeft STERN hun interpretatie van hoe het gebied aantrekkelijker 
en familievriendelijker gemaakt kan worden.109 Deze transformatieplannen van STERN hebben drie speerpunten. 

• Het eerste speerpunt is de inzet van publieke middelen voor het opwaarderen van publieke voorzieningen. Daarbij ligt de 
nadruk op de opwaardering van bestaande scholen en de bouw van nieuwe scholen.110

• Het tweede speerpunt is dat de lokale overheid, ondanks haar beperkte middelen, onbenutte kavels moet aankopen om 
deze te transformeren tot speeltuinen en groenruimtes.111

• Het derde speerpunt is de inzet van publieke middelen om de verkeersveiligheid te verhogen met snelheidsbeperkende 
maatregelen, veilige oversteekplaatsen en andere.112

10.2 Marginalisatie door huidige transformatieplannen   113

In de plannen van STERN is geen aandacht voor de belangen van de bestaande bewoners met uitzondering van de tekorten in pu-
blieke voorzieningen. Zo wordt volledig voorbij gegaan aan de relevante gentrificatieproblematiek in het oudbouwgebied. Sterker 
nog, de plannen van STERN versterken deze problematiek doordat ze het gebied juist aantrekkelijker willen maken voor hogere 
inkomens. Het gentrificatiemodel van Friedrichs laat namelijk zien dat de gezinnen waar STERN zich op richt representatief zijn 
voor de gentrificatiegroep met de hoogste inkomens, waarmee ze zelfs in staat zijn om eerdere gentrifiergroepen uit het gebied 

107. STERN 2007, 2
108. STERN 2007, 67 en STERN 2009, 1
109. STERN 2007, 67 en STERN 2009, 1

110. STERN 2007, 74
111. STERN 2007, 76
112. STERN 2007, 78
113. STERN 2007, 79

Maatregelen van het INSEK gericht op de publieke voorzieningen. Maatregelen van het INSEK gericht op speeltuinen en groenruimtes.

Maatregelen van het INSEK met de hoogste prioriteit.Maatregelen van het INSEK gericht op verkeersveiligheid. 113112
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te verdringen.114 

De voorgestelde verhoging van de ‘aantrekkelijkheid’ van een gebied voor hogere inkomens is een generieke benadering voor de 
transformatie van de bestaande stad. Als een plan erin slaagt om de juiste biotoop te creëren voor de financieel succesvolle be-
woner dan wordt dit gezien als een succes. Een succes omdat het gebied in staat is gebleken ‘te floreren’ in de onzekere globale 
concurrentiestrijd met andere localiteiten.115

Naast het negeren en zelfs versterken van de gentrificatieproblematiek wordt in de plannen van STERN ook geen rekening gehou-
den met de urbane kernkwaliteiten van het oudbouwgebied. Deze kwaliteiten worden gesubstitueerd door suburbane kwalitei-
ten van rust, groen en verkeersveiligheid. Als gevolg van deze voorkeuren worden de beperkte overheidsmiddelen gebruikt om 
interessante en dure herontwikkelingslocaties te transformeren tot irrelevante speeltuinen. 

10.3 Beperkingen van huidige transformatieplannen
De plannen van STERN beperken zich tot wat de lokale overheid kan doen om de gewenste aantrekkelijke woonomgeving te 
scheppen. Anders dan in de welvaartsstaat zijn de macht en middelen van de overheid in onze marktgeoriënteerde maatschap-
pij echter sterk beperkt.116 Welbewust van deze beperkingen heeft STERN een prioriteitenlijst van ingrepen gemaakt die volgens 
hun zeker uitgevoerd moeten worden. Wat met deze prioriteitenlijst overblijft van het stadsontwikkelingsconcept (INSEK) is een 
aantal weinig ambitieuze maatregelen die nog maar weinig met stedenbouwkundige planning te maken hebben en ook weinig 
zullen betekenen voor de aantrekkelijkheid en concurrentiepositie van het oudbouwgebied. 

10.3.1 Ontbreken van stimulatie

Doordat het INSEK zich volledig richt op de rol van de overheid wordt de rol van investeerders in de transformatie van de stad 
buiten beschouwing gelaten. In plaats van een proactieve benadering wordt passief afgewacht totdat deze relevante actoren, 
met de financiële middelen om het gebied daadwerkelijk te transformeren, uit zichzelf het initiatief nemen om in het gebied te 
investeren. Met deze passieve houding is nieuwbouw nooit gestimuleerd geweest in het oudbouwgebied ondanks dat de vraag 
naar (woon)ruimte al jaren hoger is dan het aanbod. 

De gewenste verdichting heeft nooit plaatsgevonden in het gebied omdat de bewoners, die lange tijd uit het oudbouwgebied 
werden verdrongen, voor Berlijnse begrippen een ondergemiddeld inkomen hadden. Deze bewoners konden of wilden niet veel 
meer betalen voor hun woning in het oudbouwgebied en konden in de ontspannen woningmarkt van Berlijn goedkope alter-
natieven vinden. Ook de nieuwkomers hadden nog altijd relatief lage inkomens en konden kiezen uit een grote hoeveelheid 
goedkope huurkazernes. In deze tijden van kleine schaarste en verdringing van lage inkomens werd er nog niet gebouwd door 
investeerders en ontwikkelaars. De verwachte winst en financiële risico’s van nieuwbouw die de concurrentiestrijd zou moeten 
aangaan met de bestaande huurkazernes , in een gebied met een nog onzekere toekomst, was vooralsnog weinig uitnodigend 
voor deze commerciële actoren. 

Gemiddelde huishoudsinkomens in de Kollwitzkiez en Berlijn tussen 1992- 2008.117 

1992 1996 2002 2008

Kollwitzkiez 900 € 1.125 € 1500 € 2000 €

Berlijn 1200 € 1.425 € 1500 € 1500 €

Zowel de Kollwitzkiez als Berlijn hadden in deze periode 1,8 à 1,9 personen gemiddeld per huishouden. 

Na jaren van verdringing is de schaarste van (woon)ruimte in het oudbouwgebied de laatste jaren zo groot dat zelfs bewoners 
met relatief hoge inkomens verdrongen dreigen te raken. Op dit moment van grote schaarste is het oudbouwgebied financieel 
pas echt interessant voor nieuwbouw. De laatste jaren worden dan ook steeds meer transformatieterreinen in en aan de randen 
van het oudbouwgebied herontwikkeld door investeerders en ontwikkelaars. Deze nieuwbouw komt echter veel te laat voor de 
velen die jarenlang verdrongen zijn. 

114. Schmitt 2005, 23
115. Wagenaar 2011, 511
116. Wagenaar 2011, 510
117. BSFE 2008, 47 en 68

Verlaten nieuwe speeltuin in het oudbouwgebied. Druk bezochte speeltuin op de Kollwitzplatz.
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10.3.2 Kwaliteit van herontwikkelingen

Het INSEK biedt geen stimulatie voor investeerders en ook geen sturing. Door het gebrek aan sturing bestaat het reële gevaar dat 
de huidige nieuwbouwontwikkelingen in en aan de randen van het oudbouwgebied niet de gewenste kwaliteiten leveren. 

De ‘Prenzlauer Gärten’ is een goed voorbeeld van een recent nieuwbouwproject aan de rand van het oudbouwgebied dat niet 
de gewenste resultaten levert.  Om een exclusief woonmilieu te creëeren waar snel en eenvoudig winst te realiseren is werd de 
Prenzlauer Gärten grotendeels bebouwd met zogenaamde ‘townhouses’. Deze townhouses hebben een FSI waarde van 1,3. Dit 
soort suburbane dichtheden dragen weinig bij aan de aanpak van het het tekort aan (woon)ruimte in het oudbouwgebied en 
bieden ook niet de concentratie die nodig is voor een levendige openbare ruimte en een hoog voorzieningenniveau. 

Naast deze lage dichtheid is ook de overgang van de private ruimte naar de openbare ruimte sterk afwijkend van de huurkazernes 
en het voorbeeldproject. Zo wordt de buitenwereld bij de Prenzlauer Gärten letterlijk buitengesloten met behulp van een hek-
werk en de fysieke afstand van de gevel tot het trottoir. Mogelijke interactie tussen gevel en het trottoir worden op deze manier 
volledig uitgesloten. 

Transformatieterreinen die aan de randen van het oudbouwgebied liggen, zoals de Prenzlauer Gärten, liggen vaak in een vacuüm. 
Om in dit vacuüm een aantrekkelijk woonmilieu te bieden is de kans groot dat gekozen wordt voor exclusieve nieuwbouw met 
lage dichtheden die zich van de oninteressante en onveilige ruimte gaat afkeren. De dreiging die dit met zich meebrengt is dat 
het oudbouwgebied in de nabije toekomst omsloten wordt door een oninteressante suburbane rand die verdere ontwikkelings-
mogelijkheden voor de toekomst dwarsboomt. 

Wat dit specifieke project nog erger maakt is dat er over het terrein van de Prenzlauer Gärten een straat loopt die in principe 
alleen toegankelijk is voor bewoners. Doordat verschillende activiteiten van bewoners plaats kunnen vinden in of op de veranda’s 
aan deze private straat, wordt het leven verder uit de openbare ruimte gezogen. Deze straat loopt bovendien over het gehele 
terrein en had het enorme bouwblok in twee stukken kunnen verdelen. Hiermee had de barrièrewerking van dit bouwblok voor 
een groot deel opgeheven kunnen worden. Van deze mogelijkheid is echter geen gebruik gemaakt door de ontwikkelaar van dit 
terrein. 

Een ander transformatieterrein waarbij het mogelijk fout kan gaan is de Bötzow Brauerei. Het huidige conceptplan van het voor-
terrein van de Bötzow Brauerei bestaat uit bebouwing met een aantal woontorens. De meerwaarde van deze woontorens voor 
de omgeving en het oudbouwgebied is niet te vergelijken met de meerwaarde die het groene voorterrein gezamenlijk met het 
herontwikkelde monument kan hebben. Als dit bijzondere terrein op deze wijze herontwikkeld wordt zal een unieke mogelijkheid 
voor de bewoners van het oudbouwgebied voorgoed verloren zijn. 118

118. Google Earth 3D

Vogelvluchtperspectief van de Prenzlauer Gärten. Relatie van de Prenzlauer Gärten tot de openbare straat.

Eigen schets van het herontwikkelingsconcept voor de Bötzow Brauerei op 
basis van beschrijvingen van de terreinmanager Ralf Hayda.

Straat op het binnenterrein van de Prenzlauer Gärten.

118
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10.4 Een andere rechtvaardigheid
In dit afstudeerproject zijn herontwikkelingsplannen gemaakt voor drie transformatieplannen. De bedoeling van deze plannen 
is dat ze al voorbeeld dienen voor de herontwikkeling van (uiteindelijk) alle transformatieterreinen. In deze plannen worden de 
belangen van de bewoners niet gemarginaliseerd zoals dit in het INSEK gebeurt.

• De gentrificatieproblematiek wordt serieus genomen en in de plannen wordt het tekort aan (woon)ruimte in het oudbouw-
gebied aangepakt. 

• Met de plannen worden de relevante kwaliteiten van levendigheid en een ruim en divers aanbod aan voorzieningen in het 
gebied, versterkt. 

• Binnen de transformatieterreinen bestaan tal van mogelijkheden om het tekort aan voorzieningen zoals scholen, parkeer-
plaatsen en groenruimten, op te lossen. 

Gezamenlijk bieden deze stedenbouwkundige herontwikkelingsplannen een ambitieuze transformatie agenda die een grote 
positieve betekenis zal hebben voor de bewoners van het oudbouwgebied. Deze hoge ambitie is mogelijk omdat niet, zoals in het 
INSEK, wordt uitgegaan van de beperkte slagkracht van de lokale overheid. De mogelijkheden van de markt worden juist gebruikt 
voor de transformatie van het oudbouwgebied. Met de stedenbouwkundige plannen worden namelijk tal van investeringsmoge-
lijkheden ontworpen die potentieel interessant zijn voor investeerders. Deze interesse zou verder versterkt worden als de lokale 
overheid naast een sturende rol ook een proactieve stimulerende rol zou innemen in het proces. Het vraagt dan ook de gezamen-
lijk inzet en bereidheid van de verantwoordelijke stedenbouwkundigen, overheid en investeerders, om deze mooie plannen voor 
de bewoners van het oudbouwgebied waar te maken. 

30m

3,5m

    m

St. Marien Strasse BB’

Ruimte voor voorzieningen aan het trottoir

Ruimte voor verblijf

Ruimte voor langzaam verkeer
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15m5m

Stedenbouwkundig ontwerp van investeringsmogelijkheden.Transformatieterreinen in en aan de randen van het oudbouwgebied.

Vergelijking van huidige stedenbouwkundige planning in het oudbouwgebied en het voorgestelde alternatief in dit afstudeerproject.

STERN: transformatie van het oudbouwgebied tot een aantrekke-
lijke en familievriendelijke woon- en leefomgeving. 

Ontwerpen gericht op de opwaardering van de openbare ruimte 
met de focus op de rol van de lokale overheid.

Marginalisatie van de bewoners: versterking van gentrifi-
catieproblematiek en niet de gewenste kwaliteiten.

Beperkte middelen van overheid. Geen ambitieuze plan-
nen maar beperkt aantal maatregelen.

Geen stimulatie en/of sturing van investeringen in het 
gebied. 

E.A.R.: belangen van bewoners een centrale rol laten spelen in de 
transformatie van het oudbouwgebied.

Ontwerp van investeringsmogelijkheden. Vraagt om de gezamen-
lijke inzet van stedenbouwkundigen, overheid en investeerders.

Positieve betekenis voor bewoners: aanpak van tekort 
aan (woon)ruimte en versterking van kwaliteiten.

Mogelijkheden van de markt. Ambitieus transformatie-
plan.

Stimulatie en sturingmogelijkheden.
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