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Voor u ligt het verslag van het onderzoek en het ontwerp 

van mijn afstudeerproject  voor de Master Architecture Building 

and Planning aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Het 

onderzoek is een vervolg op het gezamenlijke onderzoek van het 

afstudeeratelier ‘Complexity and Contradiction’, waarin we met 

tien personen de gelijknamige theorie van Robert Venturi hebben 

onderzocht en getest  op gebouwen vanaf de renaissance tot nu. 

In dit onderzoek veronderstel ik dat de theorie van Venturi, 

naast de toepassing ten behoeve van de architectuur zelf, eveneens 

ingezet kan worden en een bijdrage kan leveren aan zowel 

architectonische als ruimtelijke en sociale aspecten in een stad. 

Het voorafgaande onderzoek aan de ontwerpopgave heeft zich 

dan ook gericht tot de problemen in een Nederlandse stad op 

de hiervoor genoemde aspecten. Vervolgens zijn complexiteiten 

en contradicties uit de theorie ingezet en vormgegeven in het 

ontwerp om in te gaan op de gevonden problemen. 

Bij dezen wil ik iedereen bedanken die betrokken is geweest 

bij het vervaardigen van dit verslag. Met speciale dank aan de 

intensieve begeleiding van mijn afstudeerbegeleiders Bernard 

Colenbrander en Sjef van Hoof.

Marijn van den Bussche

Utrecht, januari 2013

Voorwoord
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Samenvatting

In de theorie ‘Complexity and Contradiction 

in Architecture’ van Robert Venturi uit 1966, wordt 

het gebrek aan ambiguïteiten en contradicties in de 

modernistische ‘Less is more’ architectuur aan de 

orde gesteld. In tegenstelling tot de modernen zag 

postmodernist Venturi de toename van complexiteit 

niet als een op te lossen probleem maar als een welkome 

toevoeging voor meer spanning en gelaagdheid in 

de architectuur. Na een gezamenlijk onderzoek met 

het afstudeeratelier naar enerzijds complexiteiten en 

contradicties in de architectuur van gebouwen over 

een periode van de renaissance tot nu en anderzijds de 

de" niëring van de begrippen en het daar aan gerelateerde 

ontwerpgereedschap, leek het mij interessant de 

uitwerking van de theorie op een hoger schaalniveau te 

onderzoeken. Venturi beperkt zich tot het gebouw zelf, 

maar de theorie heeft wellicht ook een uitwerking op de 

With the theory ‘Complexity and Contradiction 

in Architecture’ by Robert Venturi in 1966, the lack 

of ambiguities and contradictions in the modern ‘Less 

is more’ architecture is raised. Unlike the modernists, 

postmodernist Venturi saw the increasing complexity 

not as a problem to be solved but as a welcome addition 

to more tensions and hierarchy in the architecture. $ e 

graduation studio and I did a joint research about the 

complexities and contradictions in the architecture of 

buildings over a period from the Renaissance till today, 

as well as de" ning the concepts and there on related 

design tools.  For the individual design task, it seemed 

interesting to research the elaboration of the theory 

on a higher scale. While Venturi limits the theory to 

the building itself, it may also have an e% ect on the 

relationship between architecture and the spatial and 

social aspects in a neighbourhood or city. $ e concept 

Summary
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relatie tussen de architectuur en de ruimtelijke en sociale 

aspecten in een wijk of stad. Het begrip ‘contradictie 

tussen binnen en buiten’ is daarom het uitgangspunt van 

dit onderzoek.

Ten behoeve van de maatschappelijke relevantie 

heb ik in het eerste deel van het onderzoek de ruimtelijke 

en sociale problemen van een hedendaagse Nederlandse 

stad onderzocht.  Om de veronderstelling dat de fysieke 

en sociale ruimte invloed op elkaar kunnen hebben te 

onderbouwen, ben ik uit gegaan van de standpunten van 

Jane Jacobs (1916-2006), stads" losofe en activiste, en 

de dit jaar verschenen essaybundel over de hedendaagse 

betekenis van Jane Jacobs. Hoewel er enige congruentie 

te bespeuren is in de postmodernistische houding van 

Jacobs en Venturi, gaat Jacobs uit van het sociale aspect, 

terwijl Venturi zich met name richt op de architectuur. 

Een interessante combinatie voor dit onderzoek dus.

Hoewel de wijkgedachte tijdens de moderne 

stadsplanning een samenhang tussen individuele 

maatschappelijke ontwikkeling en de kwaliteit van de 

fysiek ruimtelijke omgeving veronderstelde, bleek het 

juist te resulteren in monofunctionele compartimenten 

die door de hoge mate van anonimiteit en uniformiteit 

juist sociale problemen veroorzaakten. Sociale menging 

en meer diversiteit in de bebouwing werden als reacties 

aangedragen. Hoewel het eigen maken van de woning 

door verschil in gevels en consumentgericht bouwen 

sindsdien weliswaar gezorgd hebben voor minder 

monotonie en compartimentering binnen de stad, kan 

er getwijfeld worden aan daadwerkelijke diversiteit op 

kleinere schaal door het gebrek aan echte inhoudelijke 

verschillen tussen de woningen.  Dit terwijl men volgens 

sociaalwetenschappelijk onderzoek juist steeds meer 

behoefte heeft aan invloed op het programma van 

of ‘contradiction between inside and outside’ is therefore 

the starting point of this research.

For the purpose of social relevance, I researched 

the spatial and social problems of a nowadays-Dutch city 

" rst. To substantiate the assumption that the physical 

and social space may in& uence each other, I worked 

on the views of Jane Jacobs (1916-2006), an American 

urban philosopher and activist, and this year’s collection 

of essays on the presently signi" cance of Jane Jacobs. 

Although there is some congruence to be seen in the 

postmodern attitude of Jacobs and Venturi. Jacobs 

focuses on the social aspect, while Venturi focuses 

mainly on the architecture. $ is makes it an interesting 

combination to research.

Although the neighbourhood concept in the 

modern city planning assumed an association between 

individual social development and the quality of the 

physical spatial environment, it was found to result in 

mono-functional compartments by the high degree of 

anonymity and uniformity that caused social problems. 

Social mixing and more diversity in the buildings were 

used as response. Although the acquirement of habitat 

identity, by using a variety of  elements in the facades 

and by way of consumer oriented building, has made 

for less monotony and compartmentalization within 

the city, there may be doubts about actual diversity on 

a smaller scale by the lack of real substantive di% erences 

between the program of the houses. $ is while social 

scienti" c research increasingly shows the need to 

in& uence the program of the house. Nevertheless, the 

balance between identity and anonymity in the city is 

di*  cult to " nd. People wants individual expression, 

but not too much to drop the anonymity in a city. $ ey 

want social interaction as well, but also to be able to 
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de woning. Toch blijft de balans tussen identiteit en 

anonimiteit in de stad moeilijk. Men wil individuele 

expressie, maar niet te veel op vallen en anoniem 

kunnen zijn in een stad. Daarnaast wil men sociale 

interactie, maar zich ook kunnen onttrekken aan al 

het sociale verkeer. Niet alleen aan het openbare leven, 

maar ook aan de leden van het gezin. De relatie tussen 

het openbare en het private gebied is daardoor zeer 

belangrijk. 

De compartimentering en mono functionaliteit 

hebben niet enkel een negatieve uitwerking gehad 

op de stad. De stad heeft uit kunnen bloeien tot 

een policentrisch krachtenveld door de toegenomen 

mobiliteit en de wens om rustig te wonen en andere 

functies en levendigheid in de nabijheid te hebben. 

Wel is er tegenwoordig weer meer behoefte aan het 

combineren van de woon- en werkfunctie, om de 

beroepuitoefening met het gezinsleven te combineren. 

Aan de hand van de genoemde standpunten 

heb ik vervolgens de toepasbaarheid van Venturi’s 

architectonische middelen  getest. Welke ruimtelijke en 

architectonische middelen kunnen ingezet worden om 

in te spelen op de genoemde problemen? Dit resulteerde 

in ontwerpgereedschap voor het ontwerp van een 

collectief woongebouw in de binnenstad van Utrecht, 

waar de inhoudelijke verschillen tussen de woningen 

uitvergroot zijn; de complexiteit door verscheidenheid in 

programma en grootte, de dualiteit en contrasten tussen 

de bewoners en hun wensen met betrekking tot de relatie 

tussen openbaar- privé en identiteit- anonimiteit. 

Ik kom tot de conclusie dat de architectonische 

middelen uit de theorie van Robert Venturi zeker een 

bijdrage aan de ruimtelijke en architectonische aspecten 

escape all social intercourse. Not only in public life, but 

inside the dwelling as well. $ e relationship between the 

public and private areas is therefore very important.

$ e compartmentalization and mono-

functionality did not just have a negative impact on 

the city. $ e city can thrive in a polycentric force 

through increased mobility and the desire to live quietly 

and other functions and liveliness in proximity to it. 

Nowadays there is more need to combine living and 

work again, to exercise the profession with family life.

On the basis of the above-mentioned positions, 

I then used Venturi’s architectural resources to test the 

applicability. Which spatial and architectural resources 

can be used to respond to these problems? $ is resulted 

in design tools for the design of a collective residential 

building in the city of Utrecht, where the substantive 

di% erences between houses are magni" ed; complexity 

through diversity in program and size, the duality and 

contrasts between people and their wishes regarding 

the relationship between public- private and identity-

anonymity.

I have come to the conclusion that the 

architectural resources from the theory of Robert 

Venturi certainly can contribute to providing the city 

of spatial and architectural aspects. Less monotony, 

substantive di% erences and diversity in the relationship 

between indoor and outdoor can be achieved. Whether 

this also a% ects the social aspect can’t be said without a 

social study to prove this. Nevertheless, the suspected 

relationship between social and physical space, in 

combination with Jacobs’ position for social diversity 

against homogeneity and Venturi’s complexity against 

monotony and uniformity, o% ers an interesting 
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in een stad kunnen leveren. Minder monotonie, 

inhoudelijke verschillen en verscheidenheid in de relatie 

tussen binnen en buiten kunnen bereikt worden. Of dit 

in de praktijk ook invloed heeft op het sociale aspect  

valt zonder een sociaal onderzoek niet te bewijzen. 

Toch biedt de veronderstelde relatie tussen de sociale en 

fysieke ruimte, in combinatie met  Jacobs’ standpunt 

voor meer sociale diversiteit tegen homogeniteit en 

Venturi’s complexiteit tegen monotonie en uniformiteit, 

een interessante mogelijkheid voor de aanpak van 

problemen in de stad.

possibility for approaching problems in the city.
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Inleiding

Na het onderzoek naar de theorie van Robert Venturi ‘Complexity and 

contradiction in architecture’, leek het mij interessant me in het individuele onderzoek 

verder te verdiepen in de door Venturi beschreven contradictie tussen binnen en 

buiten en de uitwerking hiervan op een stad. In een stad intrigeert me de relatie 

tussen architectuur en het sociale aspect van een samenleving. Wat kan architectuur 

betekenen voor dit sociale aspect? Ik heb mij daarom gericht op de sociale, ruimtelijke 

en architectonische problemen van de Nederlandse stad om uitgangspunten te creëren, 

voor een ontwerpopgave waar ik met de middelen van Venturi’s theorie op in kan gaan. 

In het gezamenlijke onderzoek hebben we met het gehele atelier getracht het 

enigszins brede theoretische kader van Venturi samen te vatten, te verduidelijken en 

op sommige punten aan te passen en toe te voegen, om handvaten te creëren voor 

een eigen ontwerp. Dit hebben we gedaan door twintig casussen, verspreid over een 

periode van 400 jaar (van de renaissance tot nu), te testen aan de theorie. Venturi 

schreef zijn theorie in 1966 als reactie op het modernisme, waarin de simplistische ‘Less 

is more’ architectuur volgens hem alle ambiguïteiten en contradicties uit de weg ging. 

Venturi stond hier lijnrecht tegenover; architectuur is complex en tegenstrijdig vanuit 
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de Vitruviaanse elementen van gebruik (program), 

stabiliteit (structure) en schoonheid (expression). 

“Where simplicity cannot work, simpleness results” en 

“Less is a bore”, typeren zijn standpunt. In tegenstelling 

tot de modernen zag Venturi de toename van 

complexiteit niet als een op te lossen probleem maar als 

een welkome toevoeging. Juist door toe te geven aan de 

complexiteiten moet de stad vitaal blijven en bovendien 

de waarheid re& ecteren. Architectuur laat hierdoor 

ruimte voor het uitdragen van schijnbaar onoplosbare 

problemen en tegenstellingen, voor een gelaagdheid 

in betekenissen, voor improvisatie en bovenal voor 

spanning. Toch zag hij, evenals Kahn en Le Corbusier, 

ook de waarde van esthetische simpliciteit wanneer dit 

volgde vanuit een innerlijke complexiteit. Zo niet, dan 

bleef volgens hem enkel banaliteit over. Daarnaast moet 

complexiteit niet enkel ter wille van schoonheid worden 

toegepast, maar moet het een doel dienen waarvoor 

middelen ingezet kunnen worden, en maakt de architect 

de afweging welke lokale complexiteiten geaccepteerd 

kunnen worden ten behoeve van het overkoepelende 

doel of geheel. Dit kan zorgen voor meer gelaagdheid in 

een ontwerp. 

Met het gezamenlijke onderzoek als basis, heb 

ik mij in het individuele onderzoek gericht op een 

literatuuronderzoek naar de sociale, ruimtelijke en 

architectonische problemen in de Nederlandse stad. 

Vervolgens heb ik onderzocht welke architectonische 

middelen uit de theorie van Venturi ingezet zouden 

kunnen worden om met de architectuur in te spelen 

op de problemen die ik in het literatuuronderzoek 

ben tegengekomen. Ten slotte heb ik deze middelen 

toegepast in het ontwerp op een gekozen locatie in een 

Nederlandse binnenstad. 

fi guur 0.1

Robert Venturi

fi guur 0.2

Boek Complexity and 

contradiction in architecture 

fi guur 0.3

Boek gezamenlijk onderzoek
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Onderzoeksopzet

Probleemstelling

Het probleem dat in dit onderzoek onderzocht wordt, gaat over de 

toepasbaarheid van Venturi’s theorie op de sociale agenda van de stad. Op welke 

problemen van de stad ik precies zal inspelen met de architectonische middelen uit 

de theorie, zal in het eerste deel van dit onderzoek bepaald worden. Hiervoor zal een 

literatuuronderzoek duidelijk moeten maken met welke problemen de Nederlandse 

stad vandaag de dag kampt, op zowel ruimtelijk, architectonisch als sociaal gebied. 

Hierbij zal ik de benadering van Robert Venturi volgen, wat betreft zijn zienswijze 

dat niet alle con& icten uit de weg gegaan moeten worden en juist discontinuïteiten en 

complexiteiten toegelaten moeten worden. Deze zienswijze wordt in het algemeen niet 

vaak toegepast, waardoor het voor een andere benadering van de stedelijke architectuur 

kan zorgen. 

Doel

Het doel van dit onderzoek is om de architectonische middelen uit de theorie van 
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Venturi in te zetten in een architectonisch ontwerp van een collectief woongebouw en 

daarmee in te spelen op de problemen van het wonen in een hedendaagse Nederlandse 

stad. Ik wil hiermee een stap verder gaan dan de theorie, waarin Venturi de middelen 

enkel als bijdrage voor het gebouw zelf inzet. Hij gaat in zijn theorie niet in op de vraag 

wat deze middelen voor de omgeving van het gebouw kunnen betekenen. Met het 

ontwerp wil ik een voorbeeld geven, hoe complexiteiten en contradicties een bijdrage 

kunnen leveren aan de stedelijke architectuur en het stedelijke wonen. 

Onderzoeksvraag

Mijn interesse in de mogelijke toepassing van de theorie op de problemen in een 

Nederlandse stad heeft geleid tot de volgende hoofdvraag: 

Op welke manier kan complexiteit en contradictie in de architectuur 

toepasbaar worden gemaakt op de sociale aspecten van een hedendaagse 

Nederlandse stedelijke context? 

Binnen deze hoofdvraag zal ik mij richten op een aantal deelvragen om tot de 

beantwoording te komen. Allereerst op de vraag of de sociaal-culturele en functionele 

diversiteit binnen de schaal van het blok of het collectieve woongebouw vergroot 

moeten worden en op welke manier dit gerealiseerd zou kunnen worden. Ook als dit 

betekent dat er con& icten ontstaan tussen contradictoire functies of mensen. 

Daarnaast zal ik mij richten op zowel het individu (expressie/ anonimiteit) als 

het collectief binnen het stedelijk wonen en of de architectuur hier een bijdrage aan kan 

leveren of juist resulteert uit wensen op dit gebied, en welke bijdrage tussengebieden in 

dit opzicht kunnen leveren. Kunnen dergelijke gebieden, die zich tussen openbaar en 

privé bevinden, bijdragen aan collectieve verbanden zonder dat het gebied een prooi is 

voor privatisering of claims van bepaalde subgroepen in het openbare leven?  

Methodische karakterisering van het onderzoek 

Het onderzoek zal bestaan uit vier onderdelen; een literatuuronderzoek naar 

de problemen van de hedendaagse stad en moderne stadsplanning; een onderzoek 

naar de inzetbare architectonische middelen uit Venturi’s theorie met behulp van 

het gezamenlijke onderzoek en aanvullende casussen; een locatieonderzoek naar wat 

aanwezig en mogelijk is; en een ontwerponderzoek naar hoe de middelen uiteindelijk in 
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het ontwerp vormgegeven kunnen worden.

De theorie van Venturi ‘Complexity and Contradiction in Architecture’ en 

het gezamenlijke onderzoek dienen als uitgangspunten in dit onderzoek. Hoewel de 

theorie van Venturi een mooi kader leek te geven voor de duiding van complexiteiten 

en contradicties in de architectuur, bleek het karakter daarvan in het gezamenlijke 

onderzoek nog erg breed. We hebben daarom de begrippen opnieuw gede" nieerd 

en getest op twintig casussen. Op die manier hebben we de aanpakken, principes en 

middelen afgebakend en verduidelijkt. Het gezamenlijke onderzoek naar de theorie van 

Venturi zal daarom als het daadwerkelijke uitgangspunt dienen.

Literatuuronderzoek

In het literatuuronderzoek  zal ik verschillende onderzoeken op 

sociaalwetenschappelijk en stedenbouwkundig gebied en de meningen van verschillende 

vooraanstaande stedenbouwkundigen met elkaar vergelijken. Dit om een beeld te 

krijgen van de stedelijke ontwikkelingen van de laatste decennia en de problemen die 

deze ontwikkelingen met zich mee hebben gebracht voor de steden van nu. Ik heb 

gekozen om uit te gaan van stads" losofe en activiste Jane Jacobs (1916-2006), die in 

haar bekendste boek ‘Dood en leven van grote Amerikaanse steden’, pleitte voor een 

hoge functionele en sociale diversiteit. Zij was fel tegen de moderne stadsplanning, 

omdat volgens haar hierbij elke vorm van diversiteit en dus een vitale stad uit de 

weg gegaan werd. Doordat Jacobs zelf geen stedenbouwkundige was, ging zij in haar 

pleidooi uit van het sociale aspect in de stad. Dit maakte haar boek voor mij, in 

tegenstelling tot andere stedenbouwkundige geschriften, erg interessant. Daarnaast is er 

dit jaar een essaybundel verschenen over de hedendaagse betekenis van Jacobs. In ‘De 

levende stad’ nemen invloedrijke architecten, stedenbouwers, sociale wetenschappers en 

economen de standpunten van Jacobs onder de loep en vragen zich af wat haar pleidooi 

uit de jaren zestig van de vorige eeuw voor de Nederlandse stad van de eenentwintigste 

eeuw betekent. 

Onderzoek architectonische middelen theorie

Aan de hand van het literatuuronderzoek zal ik vervolgens onderzoeken welke 

architectonische middelen uit Venturi’s theorie een bijdrage zouden kunnen leveren 

voor verbetering van de gevonden stedelijke problemen. Hiervoor zal ik zowel de 

theorie als het gezamenlijke onderzoek raadplegen. 

Door de stedenbouwkundige relevantie in dit onderzoek, acht ik met name de 

contradictie tussen binnen en buiten interessant. De casussen uit het gezamenlijke werk 
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zijn echter niet voldoende uitgediept op dit gebied en ook Venturi gaat hier in zijn 

theorie vrij summier op in met enkele losse voorbeelden. In tegenstelling tot andere 

principes, beschrijft Venturi hier geen speci" eke middelen. Aanvullende casussen zullen 

hier daarom noodzakelijk zijn, om de architectonische middelen die behoren tot de 

contradictie tussen binnen en buiten te achterhalen. 

Locatieonderzoek

In dit onderzoek is de locatie van het ontwerp van ondergeschikt belang. Wel is 

een locatie binnen een Nederlandse stedelijke context toepasselijk. Daarnaast spelen 

diversiteit en de relatie tussen de bebouwing en het openbare gebied een belangrijke rol, 

waardoor een aantal omgevingsanalyses wel op zijn plaats zullen zijn.  

Ontwerponderzoek

In het ontwerponderzoek zal ik ten slotte de gekozen architectonische middelen 

omzetten in het ontwerp. Hiervoor zal ik met name schetsen, maquettes en (2D en 

3D) hand- en computertekeningen maken. In het ontwerp komen de voorgaande 

deelonderzoeken samen. 

Uitwerking en afbakening van het onderzoek

Literatuuronderzoek

Afbakening in het literatuuronderzoek is van groot belang, aangezien er veel op 

het gebied van stedenbouw verschenen is. Ik heb me daarom beperkt tot Jane Jacobs, de 

essaybundel die reageert op Jacobs en een aantal sociaalwetenschappelijke studies over 

de problemen van de Nederlandse stad.  In het onderzoek zal ik me dan ook richten op 

de meningen van Jacobs en de schrijvers van de essays, hoe om te gaan met dergelijke 

problemen. Dit om mijn eigen standpunt te kunnen bepalen. Of de gekozen literatuur 

voldoende zal zijn om de problemen, oplossingen en relaties genoeg te belichten is 

van te voren moeilijk vast te stellen. Eventueel kunnen andere speci" eke bronnen 

geraadpleegd worden, waarbij de genoemde afbakening er voor zorgt dat het onderzoek 

niet te veel afdwaalt.

Onderzoek architectonische middelen theorie

Het onderzoek naar de architectonische middelen zal worden verdiept met 

een aantal extra casussen om de middelen van contradictie tussen binnen en buiten 

te achterhalen. Hiervoor zal ik vijf gebouwen in de omgeving van de gekozen locatie 



23

in de binnenstad van Utrecht gebruiken. Om een breed assortiment middelen te 

vergaren is de keuze van de gebouwen gebaseerd op meerdere aspecten. Twee gebouwen 

vertegenwoordigen de traditionele bouwstijlen van Utrecht; een grachtenpand aan de 

Oudegracht uit de 16e eeuw en een herenhuis aan de vestingsingel van eind 19e eeuw. 

De overige drie gebouwen stammen uit het laatste decennium van de 20e eeuw en zijn 

ontworpen door bekende architecten; het Mart van Schijndelhuis, het Dubbelhuis van 

MVRDV en de uitbreiding van het stadhuis door Enric Miralles, die qua stijl, functie 

en omvang van elkaar verschillen. Naast het verschil in bouwperiode en stijl, kennen 

de gebouwen een direct zichtbaar verschil in hun relatie met het openbare gebied, 

waardoor verschillende contradicties of juist overgangen tussen binnen en buiten 

geconstateerd kunnen worden. Of de gekozen gebouwen het hele onderwerp op alle 

aspecten dekken, valt van te voren moeilijk te voorspellen. Voor meer nauwkeurigheid 

en een grotere zekerheid van de volledigheid van de middelen zou een grotere steekproef 

van casussen genomen moeten worden. De vijf casussen lijken mij in eerste instantie 

echter voor dit onderzoek voldoende. 

Uit de casussen die ik in het gezamenlijke onderzoek heb geanalyseerd (Santa 

Maria presso San Satiro in Milaan van Bramante en Het Cultureel Centrum in 

Wolfsburg van Aalto), bleek dat een contradictie of overgang tussen openbaar en 

privé, open- of geslotenheid van de gevel en een contradictie of continuïteit tussen het 

interieur en exterieur een belangrijke rol spelen bij de contradictie tussen binnen en 

buiten. Op deze aspecten zal ik dan ook de nieuwe casussen analyseren. 

Openbaar- privé: analyse van de overgang van het openbare gebied naar het 

private gebied met semiopenbare en semiprivate gebieden (sequentie) en een 

analyse van de gradaties van privacy binnen, in relatie tot de functies en tot het 

openbare gebied.

Open-gesloten: analyse van de open- en geslotenheid in de gevel in relatie tot de 

achtergelegen functies.

Interieur- exterieur: analyse van materiaal en orde binnen in de plattegrond in 

relatie tot buiten in de gevel. 

Om de analyses uit te kunnen voeren, zal ik de plattegronden en gevels van de 

gebouwen zo goed mogelijk overtrekken van tekeningen die beschikbaar zijn. Hierbij 

zal ik zo zorgvuldig mogelijk trachten de werkelijke tekeningen en daarmee het 
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gebouwde te volgen. Of de tekeningen de werkelijkheid echt volgen is bij sommige 

gebouwen echter moeilijk te controleren, doordat de tekeningen van met name de oude 

gebouwen niet altijd even helder waren. Toch is dit niet het belangrijkste. Precisie van 

de bouwkundige details zijn in dit onderzoek niet noodzakelijk om de voorgenomen 

analyses uit te kunnen voeren. De tekeningen van de casussen zullen worden gebruikt 

als onderleggers om  het assortiment architectonische middelen die een contradictie 

tussen binnen en buiten tot stand kunnen brengen, er uit te kunnen halen.

Locatieonderzoek

Ook voor het locatieonderzoek zal ik een aantal analyses uitvoeren. Dit om grip 

te krijgen op hoe de locatie is opgebouwd in ruimtelijke zin en wat er qua functies en 

architectuur in de omgeving aanwezig is. Hoewel de locatie in het onderzoek naar de 

toepassing van de theorie van ondergeschikt belang is, speelden functiediversiteit en de 

overgang van de openbare ruimte naar de private ruimte in dit speci" eke onderzoek wel 

degelijk een belangrijke rol. Ik zal de locatie dus met name op deze aspecten analyseren. 

Om de omgevingsanalyse uit te kunnen voeren zal ik de locatie over trekken 

uit Google Earth. Dit zal echter tot gevolg hebben dat de tekening niet precies de 

werkelijkheid representeert, maar ook hier gaat het om de grote lijnen van het gebied. 

Welke functies zich op dit moment in de bebouwing bevinden en hoe de grenzen 

liggen tussen openbaar en privé zijn niet af te lezen van een kaart of satellietfoto. 

Voor de analyses zal ik daarom op de locatie zelf onderzoek doen. Ook hier gaat het 

om een inzicht en niet om een hoge mate van precisie. Het belangrijkste doel van de 

omgevingsanalyse is een beeld te krijgen van wat er nu op de locatie aanwezig is, zodat 

ik conclusies kan trekken over wat de locatie nog nodig heeft of hoe het ontwerp het 

beste in het gebied gepast kan worden.  

Daarnaast zal ik eveneens de locatie bezoeken om beeldmateriaal te verzamelen. 

Dit om een beeld te krijgen van de architectuur die op de locatie aanwezig is. 

Ontwerponderzoek

Voor het ontwerponderzoek zal ik een strategie opstellen, waarin de gekozen 

architectonische middelen stap voor stap vormgegeven worden in het ontwerp. In de 

schema’s zal duidelijk gemaakt worden wat er gebeurt en aan welke eisen het ontwerp in 

die stap moet voldoen. Dit moet er voor zorgen dat niet te veel uitgewijd wordt en het 

ontwerp helder blijft. Het gevaar van de theorie is dat te veel principes en middelen in 

één ontwerp toegepast worden. Vervolgens zal ik daarom evalueren of de middelen doen 

waarvoor ze zijn ingezet en of dit een bijdrage levert aan de gestelde problemen. 
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Schaalvergroting en functiescheiding in de moderne stedenbouw

Nederlandse steden van vandaag de dag vertonen een sterke scheiding 

van woongebieden, bedrijventerreinen, en winkelcentra, die monofunctionele 

compartimenten vormen gescheiden door infrastructuur.  Waar in steden, anderhalve 

eeuw geleden, handel, productie, wonen en vermaak in elkaars onmiddellijke nabijheid 

plaatsvonden, is de stedelijkheid sinds het begin van het industrialisatieproces sterk 

veranderd. In het boek ‘De Stad op Straat’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau 

worden de ruimtelijke ontwikkelingen en de samenhangende methodische 

wetenschappelijke theorieën omschreven, die ondersteund door bureaucratische 

(milieu-) wetgeving gezorgd hebben voor deze sterke stedelijke verandering. 

Ten eerste heeft de stedelijke schaalvergroting er voor gezorgd dat steden snel 

groeiden door migratie van het platteland naar de steden, waardoor een functie- en 

bevolkingsgroepenscheiding op gang kwam. Daarnaast heeft de suburbanisatiegolf in 

de jaren zestig en zeventig gezorgd voor een structuurverandering in de grootstedelijke 

gebieden, en tot slotte is de hechting van zowel huishoudens als bedrijven aan de stad 

afgenomen doordat men minder afhankelijk is geworden van geogra" sche nabijheid 

Complexiteit 

van de stad

Literatuuronderzoek
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door een toenemende mobiliteit (Sociaal en Cultureel Planbureau, 1999, pp. 22-25). 

Hoewel dit proces vele voordelen met zich meebracht voor met name economische 

ontwikkelingen, kunnen de monofunctionaliteit en compartimentering volgens dit 

onderzoek tegelijkertijd een bedreiging vormen voor de diversiteit, de leefbaarheid 

en de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Daarnaast vormen de privatisering 

van de stedelijke openbare ruimte door bedrijven en groeperingen, de aantasting van 

diversiteit en kwaliteit door selectieve migratie van en naar steden, en de lange termijn 

veranderingen op cultureel gebied eveneens een bedreiging. Denk daar bij aan de 

gegroeide status van het privéleven ten opzichte van het openbare leven, de aantasting 

van de positie van stedelijke cultuur als voortrekker in het moderniseringsproces, de 

cultus van snelheid en beweging, de verminderde binding met de locus, en de culturele 

verandering in de zelfpositionering van individuen.

Jane Jacobs’ pleidooi tegen de moderne stadsplanning

Een fel tegenstandster van de moderne stadsplanning, ontstaan door de 

genoemde stedelijke ontwikkeling van de afgelopen eeuw, en pleitster van meer 

diversiteit in de stad was de Amerikaans-Canadese stads" losofe Jane Jacobs (1916-

fi guur 1.1
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2006). In haar boek ‘Dood en Leven van Grote Amerikaanse Steden’ had zij felle 

kritiek op de stadsplanning van de jaren zestig, gebaseerd op haar ideeën over de 

basisvoorwaarden voor een vitale stad.  Ze wees er op dat van sociale vitaliteit alleen 

sprake kan zijn wanneer een bepaalde mate van diversiteit in functies, een niet al 

te groot schaalniveau in de gebouwblokken, variëteit in gebouwouderdom en een 

voldoende heterogene en dichte concentratie mensen in de wijk aanwezig is (Jacobs, 

2009, p. 204). Een diversiteit die zich, volgens haar, moest genereren en eventueel 

moest regenereren vanuit de stad en berust op het feit dat in grote steden mensen 

dicht op elkaar leven en onderling veel verschillende smaken, waardigheden, behoeften 

en obsessies hebben (Jacobs, 2009, p. 199). “Een stad moet ontstaan, niet alles kan 

ontworpen worden” (Jacobs, 2009, p. 486) Deze " jnmazige di% erentiatie zorgde 

vervolgens automatisch voor een goede mengeling van mensen, hun budgetten en 

bedrijven, en daarmee voor een gezonde economische ontwikkeling in de stad. Jacobs 

was van mening dat de monofunctionele opzet van de moderne stadsplanning deze 

gegenereerde diversiteit, van welke aard ook, juist uit de stad weg haalde. 

Di" erentiatie op hoger schaalniveau

Functioneel

Hoewel Jacobs’ pleidooi om de werkelijkheid van de stad te bestuderen en 

daarop in te spelen met relatief kleine ingrepen, in plaats van de stad van bovenaf te 

plannen, door velen vol lof werd ontvangen, is er ook veel kritiek op haar boek. Een 

belangrijk punt van kritiek is dat Jacobs op te gemakkelijke wijze concludeert dat een 

stadswijk alleen functioneert wanneer het aan haar principes van diversiteit voldoet. De 

vraag is of diversiteit iets is wat bewoners van een stad vanzelfsprekend willen. Er zijn 

veel mensen in de stad die bewust kiezen voor rustig wonen in een wijk met een lage 

diversiteit, maar de centrumstedelijke woonoriëntatie verklaart volgens Jos Gadet in 

‘De Levende Stad’, een essaybundel over de hedendaagse betekenis van Jane Jacobs, de 

behoefte van deze mensen een levendige en diverse stad ‘om de hoek’ te hebben (Gadet, 

2009, p. 130). Daarnaast is een hoge dichtheid en voldoende functiemenging niet altijd 

mogelijk, denk aan de Nederlandse VINEX-wijken, en laten de monofunctionaliteit 

en compartimentering, volgens Kees Christiaanse in dezelfde essaybundel, zich tot op 

zekere hoogte neutraliseren zolang een hoge mate aan toegankelijkheid, bereikbaarheid 

en concentratiepunten voor sociaal verkeer gewaarborgd zijn (Christiaanse, 2009, 

p. 28). Daarnaast merkt Christiaanse terecht op, dat de monofunctioneel ingerichte 

stad van nu, eveneens een policentrisch krachtenveld is, waarin mobiliteit van 
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mensen, goederen en informatie de motor zijn van de economische en innovatieve 

ontwikkelingen. Is de door Jacobs geprezen diversiteit op wijkniveau dan misschien 

uitgegroeid tot een net zo goed werkende diversiteit op stadsniveau? Wellicht relativeert 

de schaalvergroting Jacobs’ betoog en is de diversiteit in een wijk, waar Jacobs op 

hamert, misschien niet meer noodzakelijk om van een vitale stad te kunnen spreken. 

De verhoudingen in een stad, door de veranderingen in de tijd tussen de zestiger 

jaren waarin Jacobs haar boek schreef en nu, zijn daar in anders komen te liggen. De 

toegenomen mobiliteit, de mindere binding met een plek en de wens om rustig te 

wonen en levendigheid ‘om de hoek’ te hebben, maken dat de diversiteitprincipes van 

Jacobs niet meer een ‘must’ zijn voor een vitale stadswijk. 

Sociaal-cultureel

Een ander punt van kritiek is dat zij in haar positieve kijk weinig oog had voor 

sociale en culturele tegenstellingen in klasse en etniciteit. Ivan Nio meent in ‘De 

Levende Stad’ dat de relatie tussen ruimtelijke, programmatische en sociale diversiteit 

complexer is dan Jacobs deed voorkomen (Nio, 2009, pp. 137-138).  Zij had het, 

volgens hem, wel over diversiteit in gebouwfuncties, mensen met verschillende 

inkomens, smaken, waardigheden, en over een spreiding van hoeveelheden gebruikers 

per etmaal, maar ging weinig in op hoe mensen die lijnrecht tegenover elkaar staan in 

opvattingen, normen, waarden of geloof, daadwerkelijk binnen een wijk samen kunnen 

leven. Of deze kritiek geheel terecht is, is de vraag. Een leerlinge van Jane Jacobs, Lyn 

Lo& and, beschrijft het bestaan van parochiale domeinen, die wijken scheiden door de 

claim van een speci" eke groep mensen, door zowel voorzieningen als omgangsvormen 

en het gebruik van de openbare ruimte. Deze parochiale domeinen kunnen verschuiven 

in tijd en plaats. Daar waar overlap optreedt ontstaan nieuwe publieke domeinen en 

zelfdiversi" catie (Lo& and, 1998). Wellicht beperkt de stedelijke diversiteit zich dus 

enkel tot de relatief  ‘zachte’ verschillen binnen de diversiteit van een wijk die Jacobs 

beschreef, en zorgen de harde tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen juist voor een 

bepaalde mate van sociale compartimentering in een stad. Toch zullen er wel degelijk 

ook tegenstellingen bestaan binnen de diversiteit van een wijk, bijvoorbeeld op plekken 

waar parochiale domeinen overlappen of door tegenstellingen tussen individuen. In elke 

wijk bevinden zich uitzonderlijke gevallen of subgroepen die geen aansluiting vinden 

met andere groeperingen, waardoor con& icten niet geheel door compartimentering uit 

de weg worden gegaan. 

Jacobs had op haar beurt kritiek op de aanhangers van de moderne stadsplanning, 

die volgens haar het belang van di% erentiatie binnen een wijk niet leken te erkennen. 
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Hoewel zij haar betoog richtte op grote Amerikaanse steden, gold dit evengoed 

voor Europa en Nederland, waar volgens hetzelfde modernistische gedachtegoed 

werd gebouwd. Zij vond het merkwaardig dat stedenbouwkundig ontwerpers niet 

aangetrokken leken te worden door de esthetische mogelijkheden om uitdrukking 

te geven aan de onderlinge diversi" catie. De oorzaak hiervan lag volgens Jacobs met 

name aan het gedachtegoed van de moderne stadsplanning dat diversiteit in de stad als 

chaotisch en lelijk werd ervaren, die daarnaast ook (infrastructurele) overlast met zich 

meebracht, en dus uit de weg gegaan moest worden (Jacobs, 2009, pp. 295-297). Toch 

was ook deze kritiek niet helemaal terecht. 

In de eerste periode na de oorlog (1945-1949) kwam van de bouw van moderne 

woningen in Nederland weinig terecht. De economische situatie was slecht, de 

bouwnijverheid was nagenoeg verdwenen en de materialenindustrie functioneerde 

evenmin. In 1949 stelde de overheid een meerjarenplan op, dat moest voorzien in 

grote aantallen vrijwel identieke woningen, om de kosten laag te houden, ontworpen 

voor een redelijk homogeen opgebouwde samenleving waarin het autochtone gezin 

de basis vormde. De verhuizing naar dergelijke wijken werd als zeer positief ervaren, 

doordat men hun verouderde woningen in de binnenstad kon verlaten. Hele wijken 

werden binnen afzienbare tijd gebouwd, waardoor een schaalvergroting ontstond 
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in de stedenbouw en woningbouwproductie. De naoorlogse wijk was daardoor 

enerzijds een uitdrukking van massaproductie, maar anderzijds ook een uitdrukking 

van modernistische opvattingen over het wonen. Inherent aan het modernisme 

was het geloof in maakbaarheid van de samenleving, de behoefte aan planning en 

controle, en waarden als rationeel denken, rechtvaardige verdeling van goederen, en 

maatschappelijke vooruitgang door onderwijs en wetenschap. De maakbaarheid van 

wijkgemeenschappen en tegelijk het tegenhouden van het verlies van traditioneel 

gegroeide buurtgemeenschappen werden vooropgesteld door de ‘wijkgedachte’. Dit 

moderne sociaalruimtelijke instrument, geformuleerd door de ‘studiegroep’ ir. Bos en ir. 

Van Tijen rond 1946, veronderstelt een samenhang tussen individuele maatschappelijke 

ontwikkeling en de kwaliteit van de fysiek ruimtelijke omgeving. Bij het ontwerp van 

nieuwe wijken ging men er vanuit dat het individu zich in een stad ‘thuis’ kan voelen 

als de stedelijke omgeving werd geconstrueerd in herkenbare concentrische cirkels als 

gebieden van verschillende betekenis rond de individuele woning; de buurt, de wijk, het 

stadsdeel, de stad, het stadsgewest (Meier, 2006, p. 37). De monofunctionele stad werd 

hiermee ontwikkeld.

Vanaf eind jaren vijftig ontstond al de eerste kritiek op het rationalisme van 

de functionele stad. Het individu en zijn bewegingsradius vanuit de woning moesten 

als vertrekpunt dienen voor een ontwerp en niet de ruimtelijke scheiding. Het 

ontwerpgereedschap van het modernisme bevatten volgens vooraanstaanden architecten 

en stedenbouwers, onder andere de leden van het CIAM (Congrès International 

d’Architecture Moderne), onvoldoende middelen om de complexiteit van de naoorlogse 

stedenbouwkundige problemen aan te pakken, waardoor de identiteit van bewoners 

binnen de wijken verloren zouden gaan. Leden van het CIAM in die tijd, als Van Eyck 

en de Smithsons, trachtten een betere relatie tussen fysieke en sociaalpsychologische 

behoeften te vinden. Steden werden namelijk gedurende de zestiger jaren steeds 

cultureel gevarieerder door migratie van het platteland naar steden en door immigratie 

van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. De kritiek op de naoorlogse wijk nam 

steeds meer toe en de monofunctionele opzet van de wijken en de anonimiteit van 

& atgebouwen voldeden steeds minder aan de behoefte herkenbaarheid aan de eigen 

woning en woonomgeving te geven. Deze verschuiving betekende een overgang naar 

postmoderne ideeën over het wonen, waarin bewoners steeds meer inspraak kregen in 

het planproces en de vormgeving van de woningen. 

De postmoderne kritiek op de gestandaardiseerde woning en de gebrekkige relatie 

tussen mens en zijn woonomgeving gingen toentertijd gelijk op met economische 

veranderingen. De consumptie van producten werd steeds meer een onderdeel van 
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de individuele identiteit en de persoonlijke leefstijl, waardoor planning van bovenaf 

niet meer werkte. Waar in de moderne architectuur de inhoud (functie) en de vorm 

nog aan elkaar gerelateerd waren, werd in de postmodernistische architectuur de vorm 

juist los gezien van de inhoud, waarbij de vorm zich soms tot pure stijlelementen 

reduceerde. Door losse stijlelementen tegen de gevels aan te brengen, kon iedereen zich 

de ruimtelijke omgeving eigen maken. Postmodernist Robert Venturi sloot zich aan bij 

deze opvatting. In zowel zijn boek ‘Learning from Las Vegas’ (1978) als in zijn theorie 

‘Complexity and Contradiction in Architecture’ (1966), beschrijft hij de symboliek van 

associatieve elementen of ornamenten, die aan een gebouw aangebracht kunnen worden 

om de identi" catie van mensen met gebouwen tegemoet te komen. Dit werkte volgens 

hem beter dan een architectonische driedimensionale vormentaal en daarnaast kon 

hiermee gemakkelijk gevarieerd worden (Meier, 2006, pp. 46-46). Door deze werkwijze 

ontstond, in tegenstelling tot de meeste moderne gebouwen, een contrast in het 

gebouw. Door de inclusie van verschillende plaatselijke eisen en tegenstellingen werd 

het ontwerp volgens hem rijker. Venturi duidt dit aan als een dit-en-dat architectuur 

waarbij meerdere doelen worden gediend, in plaats van de moderne dit-of-dat 

architectuur, waar complexiteiten juist uitgesloten werden(Venturi, 1977, pp. 17-30).

Jane Jacobs was een voorstander van dergelijke esthetische verschillen en 

contrasten in de architectuur, maar dan wel afkomstig van inhoudelijke verschillen 

tussen de individuen (Jacobs, 2009, p. 378), en niet enkel door wat esthetische 

verschillen in de gevels toe te passen. Daarnaast werd de door Jacobs’ geprezen 

diversiteit in zowel architectonisch als sociaal opzicht weer steeds belangrijker in het 

postmodernisme. Er is dan ook enige congruentie te bespeuren tussen Jacobs en de 

postmodernistische nadruk op het individu, hoewel Jacobs’ pleidooi meer uitging van 

de ontwikkeling van de relatie tussen een wijk en de sociale samenhang vanuit het 

individu, waar vervolgens de architectuur een resultaat van was. Het postmodernisme 

gaat daarentegen uit van de rol die architectuur voor de diversiteit binnen een wijk 

speelt en de behoeftes van de individuen. 
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 In 1968 bereikte de kritiek op de monotonie en uniformiteit van moderne 

wijken zelfs een hoogtepunt. Minister Schut, van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening, stelde daarom een subsidie beschikbaar waarmee tot 1979, toen de 

subsidie weer stopgezet werd, 12.000 experimentele woningen met grotere variatie 

in esthetische en functionele vormgeving werden gebouwd. De invloed van deze 

projecten op de normale woningbouw bleef echter beperkt, doordat de ‘gewone’ 

woningbouwprocessen al genoeg belemmeringen opleverden. Des te moeilijker werd 

het de niet-gestandaardiseerde woningbouwprojecten in de praktijk om te zetten, werd 

in een overheidsrapport geconcludeerd (Meier, 2006, pp. 51-52).

Tot de jaren negentig had met name de overheid de leiding wat betreft het 

bouwprogramma, de te bouwen woningaantallen, de woonruimteverdeling en de 

gerichte object- en subjectsubsidiëring, maar sindsdien heeft de overheid zich geleidelijk 

steeds meer terug getrokken ten gunste van een meer marktgerichte productie van 

woningen. Niet alleen om de economie te stimuleren, maar ook voor meer & exibiliteit 

en ontplooiingsmogelijkheden van individuen (nota VROM 1989). Dit vertaalde zich 

in zowel de herstructurering van bestaande wijken als in nieuwbouwprojecten. Het 

door Jacobs in de jaren zestig voorspelde begrip ‘gentri" catie’,waarin homogene wijken 
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met een sociaal lage klasse gediversi" eerd werden met midden of hogere klassen om 

de wijk op te waarderen, werd een belangrijk beleidsdoel. De achterliggende gedachte 

hiervan was het proberen verhelpen van individuele en sociale problemen in een wijk, 

de segregatie tegen te werken en de marktwaarde van een wijk te verhogen. Daarnaast 

wilden woningcorporaties meer di% erentiatie in hun woningvoorraad om economische 

continuïteit te waarborgen. Beleidsmakers stimuleerden de ontwikkeling van identiteit 

door verscheidenheid (Meier, 2006, p. 16). 

De stad moest dus in zowel bestaande als in nieuwe wijken weer gevarieerder 

worden in sociaal opzicht. Gedurende voorafgaande decennia ontstonden namelijk 

in Nederland steeds vaker probleemwijken, die zich kenmerkte door criminaliteit, 

armoede, werkeloosheid, leegstand en de daarmee gepaarde verloedering. Een ander 

belangrijk kenmerk was dat deze wijken vrijwel altijd een hoge mate van etnische 

of sociaaleconomische homogeniteit bleken te hebben (Stam, Radboud Universiteit 

Nijmegen, 2009). Maar niet alleen binnen de wijken ontstonden problemen, ook 

ontstonden er steeds vaker botsingen tussen enclaven van sociale groepen, die 

gescheiden waren door de monofunctionele opzet. De reden hiervoor was dat de 

gecompartimenteerde bevolkingsgroepen niet met elkaar, maar naast elkaar leefden. 

Hierdoor ontstond veel onwetendheid en angst voor elkaar, bleek uit een onderzoek 

van de Dienst Onderzoeken Statistiek van de gemeente Amsterdam die onder de 

Amsterdamse bevolking werd gehouden, waarbij ook de toegenomen anonimiteit in de 

hedendaagse stad geen goede uitwerking bleek te hebben op de communicatie tussen 

mensen. Volgens het onderzoek praten mensen alleen met elkaar als er iets onverwachts 

gebeurt en ze dezelfde ervaring delen (Brons, 2007). De gentri" catie moest deze 

problemen tegen gaan.

Het gedachtegoed sociale menging na te streven, werd tevens gebruikt bij de 

bouw van uitbreidingswijken in de afgelopen twintig jaar, die veelal de conventies van 

het VINEX programma volgden. Hoewel wonen, werken en industrie nog steeds sterk 

werden gescheiden, is er met de bouw van dergelijke woonwijken  in combinatie met 

de herstructuering een hele stap voorwaarts gezet naar minder sociale homogeniteit 

en monotonie in de architectuur. Gevolg van de toegenomen di% erentiatie van 

woonwensen was echter wel de tegendraadse reactie deze di% erentiatie weer te reduceren 

middels categorisering. Juist omdat de woning een te kopen (huren) marktproduct was 

geworden en mogelijkheden bood de eigen maatschappelijke positie te construeren, 

wilden aanbieders de voorkeuren van woonconsumenten nauwkeurig kennen om de 

afzetrisico’s te kunnen bepalen en de woningen enigszins betaalbaar te houden (Meier, 

2006, p. 56). Bouwblokken of collectieve woongebouwen binnen de nieuwe wijken 
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bestaan daardoor vaak nog uit vrijwel dezelfde woningen. 

Uit de geschiedenis kan dus wel geconcludeerd worden dat sociale 

compartimentering van de moderne stadsplanning op hoger schaalniveau niet de 

gewenste resultaten heeft opgeleverd. Waar de modernistische scheiding op functioneel 

gebied goed heeft uitgepakt voor de wensen die stedelingen vandaag de dag hebben, 

was dat op sociaal gebied zeker niet het geval. Dit terwijl het gedachtengoed van de 

modernistische bouw van de naoorlogse wijk toch als doel individuele maatschappelijke 

ontwikkeling had. Er is sindsdien echter al veel gedaan om de sociale diversiteit 

en individuele identiteit terug te brengen in de stad en tevens hiermee een minder 

monotone architectuur te bereiken. De postmodernisten zijn hiermee een goede weg 

ingeslagen, hoewel getwijfeld kan worden aan daadwerkelijke diversiteit wanneer de 

voorgevel diversiteit vertoont en de achtergelegen woningen alsnog een hoge mate van 

uniformiteit bevatten. En ook het laag houden van de kosten en de afzetrisico’s door 

categorisering hebben daar geen positieve uitwerking op gehad.

Meer di" erentiatie op wijkniveau 

Functioneel

Hoewel de functionele di% erentiatie vandaag de dag wellicht op een hoger 

schaalniveau plaats vindt, dan het wijkniveau waar Jacobs voor pleitte, vragen de actuele 

woonwensen meer di% erentiatie op wijkniveau dan er op dit moment aanwezig is. In 

de sociaalwetenschappelijke studie Lebensräume wordt gewezen op de zich wijzigende 

opvattingen over relaties en samenwonen, op de toenemende vermenging van wonen 

en werken, op de wens van ouders om de opvoeding van kinderen beter te kunnen 

verenigen met de beroepsuitoefening en ten slotte op de vergrijzing (Gilg & Schaeppi, 

2007, pp. 115-116). Op deze ‘nieuwe’ wensen zal bij de bouw van en in wijken meer 

ingegaan moeten worden.  

Sociaal-cultureel

Op stadsniveau is de afgelopen tijd al veel gedaan om de verloren sociale 

diversiteit en identiteit van het individu weer terug te brengen. Sociale menging wordt 

nagestreefd en ook het consumentgericht bouwen is steeds populairder geworden. Toch 

is op een kleiner schaalniveau, dat van de wijk, nog een interne compartimentering 

waar te nemen tussen bouwblokken, rijen of collectieve woongebouwen. Dit kan een 

gevolg zijn van de postmodernistische houding de verschillen met name in de gevel 

aan te brengen, zonder dat er echt inhoudelijke verschillen gemaakt worden. Doordat 
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woningen weinig van elkaar verschillen, trekken ze een zelfde soort bewoners aan. 

Echte diversiteit op sociaal gebied blijft hierdoor voor een groot deel achterwegen. Een 

schijnbare diversiteit in de architectuur, die er volgens Jane Jacobs zonder daadwerkelijk 

inhoudelijke verschillen gekunsteld uit ziet (Jacobs, 2009, p. 300).

Daarnaast heeft ook het consumentgericht bouwen wellicht een relatief kleine 

invloed op een hoge sociale diversiteit op kleine schaal. Echt speci" ek bouwen voor een 

individu is duur en om de kosten en afzetrisico’s laag te houden zijn de opties binnen 

het consumentgericht bouwen vaak beperkt. Woningen werden gecategoriseerd of 

gecatalogiseerd, waarbij enkele kleine ingrepen konden worden gedaan om de woning 

eigen te maken. Ook dit heeft wellicht zijn invloed op de wat geringe diversiteit op 

kleine schaal. 

Toch worden ook deze twee vormen van identiteit van het individu nog 

lang niet altijd zichtbaar gemaakt in de architectuur. Denk bijvoorbeeld aan een 

appartementencomplex, waar steeds dezelfde ramen en deuren worden gerepeteerd 

in de gevel en waar tevens de woningtypes enkel kleine variaties bevatten.  Hierbij  

reist de vraag of de identiteit van het individu naar buiten toe wel overal gewenst 

wordt en anonimiteit niet ook een erg grote rol speelt in een stad, hoewel ook wel is 
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gebleken dat te veel anonimiteit en monotonie in de architectuur afbreuk deed aan de 

ontwikkelingen van individuen en hun identiteit. 

Jacobs betoogde dat anonimiteit en privacy zeer belangrijk zijn in een stad, waar 

men niet alles met elkaar wil delen zoals dat in dorpen en voorsteden vaak gebeurt 

(Jacobs, 2009, pp. 89-98). Toch ging zij ook in op individuele expressie. Zij noemt 

bijvoorbeeld de ‘encroachment zone’, die op een zeer simpele en goedkope wijze een 

geleidelijke overgang tussen openbaar en privé bewerkstelligt door een afbakening in 

de bestrating voor de woningen. Deze zone heeft pro" jt voor het individu door meer 

privacy, individuele expressie en woongenot en voor de stad door meer levendigheid 

met ruimte voor collectiviteit, identiteit, sociale cohesie en veiligheid (Beunderman 

& Urhahn, 2009, p. 108).  Tegenwoordig gaat de behoefte aan identiteit van de 

leefomgeving met name om inhoudelijke verschillen. In de sociaalwetenschappelijke 

studie Lebensräume wordt gewezen op het belang van eigen invloed op de plattegrond, 

de veranderbaarheid, keuzevrijheid, en de inbreng van eigen smaak en ruimtelijke 

voorkeuren. (Gilg & Schaeppi, 2007, pp. 115-116).

Daarnaast is collectiviteit iets dat spontaan moet ontstaan en niet opgedrongen 

kan worden van bovenaf, zoals in de plannen van de moderne stadsplanning. Jacobs 

was er van overtuigd dat een duidelijke overgang tussen het openbare/ sociale en 

private gebied zonder vloeiende overgangen een noodzaak was voor het stedelijke leven.  

Tegenwoordig is de wens tot privacy nog steeds sterk aanwezig, maar tegelijkertijd 

is ook de sociale interactie in het stedelijk leven heel belangrijk. “Men wil sociale 

interactie, maar tegelijkertijd heeft men ook de wens zich binnen vier muren te 

kunnen onttrekken aan al het sociale verkeer, blijkt uit de studie Lebensräume (Gilg & 

Schaeppi, 2007).  Toch zijn er veel meer nuances in het openbare en private leven, denk 

daarbij aan parochiale domeinen, subgroeperingen, semi-private/openbare ruimten, 

enzovoorts, die zorgen voor een bloeiend stedelijk leven. En ook in ruimtelijke zin 

werkt het niet zo polariserend als het lijkt. “Over de hele wereld kom je gradaties van 

territoriale claims met bijbehorende toegankelijkheidsgevoelens tegen. Soms is de 

mate van toegankelijkheid een kwestie van wetgeving, maar vaak is het uitsluitend een 

kwestie van onderling gerespecteerde afspraken.” (Hertzberger, 1991, p. 15). 

Men wil in de stad dus zowel privacy als sociale interactie met mensen in de 

omgeving en zowel individuele identiteit als anonimiteit. Het moeilijke hierin is om  in 

de architectuur een goede balans te vinden, die ook een positieve uitwerking heeft op 

het sociale leven. 
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Het tussengebied als collectieve ruimte

Hoewel Jacobs geen voorstander was van gebieden tussen het openbare en private 

gebied in een stad, denk ik juist dat de ruimtelijke tussengebieden tussen openbaar en 

privé, een plek kunnen bieden aan het ontstaan van collectieve verbanden. Zoals eerder 

opgemerkt, praten mensen niet met elkaar door de enclavevorming en anonimiteit in 

de stad. Hierdoor blijven veel misvattingen en vooroordelen over de ander in stand. 

Ze gaan pas met elkaar in gesprek, wanneer gezamenlijk een ervaring wordt gedeeld. 

Juist de architectuur kan deze zogenaamde gedeelde ervaring aanbieden door ruimtes 

te creëren waar men elkaar tegen het lijf loopt, waardoor interactie en uitwisseling 

kan ontstaan. Jane Jacobs zag ook de waarde van dergelijke straatcontacten, maar 

waarschuwde ook voor de term ‘saamhorigheid’. Dit ideaal hield volgens haar namelijk 

in dat als er iets gedeeld werd, er gelijk veel gedeeld moest worden. Iets dat destructief 

was voor de geliefde anonimiteit in een stad (Jacobs, 2009, pp. 94-98). Het is daarom 

in de stedelijke architectuur van belang voor beiden plaats te maken en deze duidelijk 

te de" niëren. 

Zoals ook in De Tussenmaat beschreven is door Jochem Groenland en Like 

Bijlsma, geloof ik dat een collectieve ruimte in de architectuur of overgangsgebied 

tussen het openbare en private gebied potentie heeft om bij te dragen aan een vitaal 

openbaar leven, dat plaats biedt aan een gemengde bevolking (Groenland & Bijlsma, 

2006, p. 41). De gebieden niet strikt scheiden, maar de architectuur wel de afbakening 

en toegankelijkheid van elk gebied expressief laten maken. Dit om ongewenste 

privatisering en onveiligheid te voorkomen. 

Conclusie

Hoewel de monofunctionaliteit en compartimentering door Jacobs als slecht 

werden ervaren voor de functiediversiteit in de stad, is een halve eeuw later gebleken 

dat de gecompartimenteerde stad heeft uit kunnen bloeien tot een policentrisch 

krachtenveld. Dit dankzij de toegenomen mobiliteit en de wens om rustig te wonen 

en andere functies en levendigheid in de nabijheid te hebben. Dit relativeert Jacobs 

pleidooi enigszins, hoewel de sociaal-culturele diversiteit nog steeds een erg belangrijke 

rol speelt. Op dit gebied is de afgelopen halve eeuw wel bewezen dat een sociale 

compartimentering op stadsniveau juist problemen veroorzaakt. Hoewel de fysieke 

ruimtelijke omgeving in de wijkgedachte van de moderne stadsplanning een individuele 
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maatschappelijke ontwikkeling teweeg moest brengen, ontbrak het de wijken aan 

voldoende verscheidenheid in zowel de bebouwing als in de bevolking en aan voldoende 

identiteit van het individu. Juist het tegenovergestelde werd dus bewezen, de bebouwde 

omgeving veroorzaakte problemen in sociale zin. Toch bleef de veronderstelling van 

fysieke-sociale samenhang in stand tijdens het postmodernisme, maar de identiteit 

van het individu werd belangrijker, die waargemaakt moest worden door een minder 

montone architectuur. Ik vermoed dan ook dat de fysieke en sociale ruimte invloed op 

elkaar hebben en dat architectuur een bijdrage kan leveren aan de sociale kwaliteit van 

het stedelijk leven en minder monotonie in de architectuur gepaard gaat met minder 

homogeniteit/ meer sociale diversiteit in de bevolking. Ik zal hier in dit onderzoek dus 

van uitgaan.

Men wilde meer individuele identiteit en sociale interactie, maar is ook erg 

gehecht aan anonimiteit en privacy in de stad. Voor de ontwerpopgave is het dan ook 

de vraag waar een goede balans ligt. Wijken zijn in de afgelopen decennia al steeds 

minder monotoon en homogeen geworden, hoewel op blokniveau vaak nog een 

bepaalde compartimentering en uniformiteit voorkomt. Dit kan enerzijds te maken 

hebben met de natuurlijke scheiding van parochiale domeinen, en anderzijds met de 

bouw van woningen die niet voldoende inhoudelijk verschillen, doordat enkel in gevels 

diversiteit is aangebracht en het vaker produceren van vrijwel identieke woningen 

goedkoper is en een grotere afzetbaarheid heeft. Zeker nu de woningbouw in een 

economische crisis verkeerd. Een geheel eigen woning ontwerpen en ontwikkelen is 

vaak alleen voor de rijkeren weg gelegd. 

Daarnaast zijn de eisen wat betreft de individuele identiteit tegenwoordig anders 

komen te liggen. Men wil niet enkel de buitenkant van de woning eigen maken, maar 

wil invloed op de plattegrond, veranderbaarheid, keuzevrijheid, inbreng van eigen 

smaak en ruimtelijke voorkeuren hebben. Daarnaast wil men ook weer steeds vaker het 

wonen met werken verenigen. Meer inhoudelijke verschillen tussen de woningen zijn 

dus gewenst.

Hoewel Venturi het in zijn theorie kort heeft over het eigen maken van het 

gebouw, gaat hij verder niet in op de invloed van zijn theorie op de omgeving van het 

gebouw. Hij richt zich vrijwel alleen tot de schaal van het gebouw zelf. Ik denk dat de 

theorie ook voor een grotere schaal zijn bijdrage kan leveren. Door meer inhoudelijke 

verschillen te maken tussen naastgelegen woningen en de sociale diversiteit te vergroten, 

zullen zich complexiteiten voor doen in het programma (contrasterende bewoners 

met contrasterende wensen) en in de contradictie/ dualiteit tussen binnen en buiten 

(expressie individu, sociale interactie, anonimiteit en privacy). Daarnaast kunnen 
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de architectonische middelen ingezet worden om de tussenruimtes, gecreëerd voor 

sociale interactie, af te baken en de toegankelijkheid te de" niëren. Uiteindelijk blijft 

het echter wel de vraag of de ingezette architectonische middelen in het ontwerp een 

daadwerkelijke invloed hebben op de sociale aspecten van een hedendaagse Nederlandse 

stad. 
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Theoretische 

middelen 

architectuur

De architectonische middelen die ingezet zullen worden voor deze 

ontwerpopgave zijn afkomstig uit Robert Venturi’s theorie ‘Complexity and 

Contradiction in architecture’, en opnieuw gede" nieerd in het gezamenlijke onderzoek 

van het atelier. Venturi schreef zijn theorie in 1966 als reactie op het modernisme, 

waarin de simplistische ‘Less is more’ architectuur volgens hem alle ambiguïteiten en 

contradicties uit de weg ging. Venturi stond hier lijnrecht tegenover; architectuur is 

complex en tegenstrijdig vanuit de Vitruviaanse elementen van gebruik (program), 

stabiliteit (structure) en schoonheid (expression). “Where simplicity cannot work, 

simpleness results” en “Less is a bore”, typeren zijn standpunt. In tegenstelling tot de 

modernen ziet Venturi de toename van complexiteit niet als een op te lossen probleem 

maar als een welkome toevoeging. Juist door toe te geven aan de complexiteiten moet 

de stad vitaal blijven en bovendien, de waarheid re& ecteren. Architectuur laat hierdoor 

ruimte voor het uitdragen van problemen en tegenstellingen, voor een gelaagdheid in 

betekenissen, voor improvisatie en bovenal voor spanning. Toch zag hij, evenals Kahn 

en Le Corbusier, ook de waarde van esthetische simpliciteit wanneer dit volgt vanuit een 

innerlijke complexiteit. Zo niet, dan bleef volgens hem enkel banaliteit over. Daarnaast 

moet complexiteit niet enkel ter wille van schoonheid worden toegepast, maar moet het 

Inzetbare middelen theorie
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een doel dienen waarvoor middelen ingezet kunnen worden, en maakt de architect de 

afweging welke lokale complexiteiten geaccepteerd kunnen worden ten behoeve van het 

overkoepelende doel of geheel. Dit kan zorgen voor meer gelaagdheid in een ontwerp. 

De theorie bestaat uit twee aanpakken; ingepaste complexiteit  (eerst orde 

maken en vervolgens inconsistentie toe laten in de orde) en gebonden complexiteit 

(orde maken vanuit inconsistenties). Dit lijken twee aparte aanpakken om met de 

complexiteiten in een ontwerp om te gaan, maar uit de analyses van de casussen in het 

gezamenlijke onderzoek is gebleken dat vaak beiden in een ontwerp gebruikt worden. 

Vervolgens bestaan zowel ingepaste als gebonden complexiteit uit een aantal principes 

die middelen bevatten om een complexiteit in te passen of juist te binden. Deze 

principes en middelen zijn weergegeven in het schema hiernaast. 

De architectonische middelen die door Venturi in de theorie gegeven worden, 

bieden mogelijkheden om meer complexiteit en spanning in een ontwerp te genereren. 

Het moet dan ook niet gezien worden als een volgordelijke aanpak, waarbij het hele 

schema toegepast moet worden. Een overdaad is een gevaar die hier in schuil gaat. 

Ik ben dan ook van mening dat elk afzonderlijk middel ingezet kan worden als daar 

een goede reden voor bestaat, op die manier kan in elk ontwerp een eigen pakket 

samengesteld worden. 

In dit hoofdstuk zal ik onderzoeken welke middelen van de theorie ik 

kan inzetten om met het ontwerp in te gaan op de problemen van de stad en de 

standpunten die ik in de tekst ‘Complexiteit van de stad’ heb gede" nieerd; meer sociale 

diversiteit door meer inhoudelijke verschillen, meer wonen en werken combineren, het 

vinden van een balans tussen privacy en sociale interactie(tussengebieden) en de balans 

tussen individuele identiteit en anonimiteit. 

1. Meer sociale diversiteit door inhoudelijke verschillen

Hoewel er sinds het ontstaan van de monofunctionele stad veel is gedaan 

om de sociale diversiteit in de stadswijken terug te brengen door gentri" catie en 

consumentgericht bouwen, trekt een kleinere schaal, dat van het bouwblok, rij of 

collectief woongebouw, vaak nog een vrij homogene bevolking aan door het gebrek aan 

voldoende inhoudelijke verschillen tussen de woningen. In het postmodernisme werden 

vaak enkel verschillen in de uiterlijke vormgeving van de woningen aangebracht. 

Het gebrek aan echte inhoudelijke verschillen voorkomt aan de ene kant irritaties en 

con& icten tussen bewoners waarbij parochiale domeinen op natuurlijke wijze voor 

deze bevolkingsscheiding zorgen, maar aan de andere kant blijft er een zekere mate 
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van compartimentering bestaan en zal er geen echte sociale menging plaatsvinden. 

Aangenomen dat de fysieke ruimte invloed heeft op het sociale stedelijke leven en 

andersom, zal een minder monotone architectuur, veroorzaakt door meer inhoudelijke 

verschillen, een grotere sociale diversiteit tot stand kunnen brengen.  Een standpunt 

waar Jane Jacobs voor pleitte; 

“Het is merkwaardig dat stedenbouwkundig ontwerpers de onderlinge 

diversi" catie niet lijken te herkennen, noch aangetrokken lijken te worden 

door de esthetische mogelijkheden om er uitdrukking aan te geven” 

(Jacobs, 2009, p. 378). “Diversiteit biedt de kans echte inhoudelijke 

verschillen te maken. Dan kunnen ze in het oog prikkelende verschillen 

worden zonder gekunsteldheid, exhibitionisme of uitgesponnen 

nieuwsgierigheid.” (Jacobs, 2009, p. 300)

Meer sociale diversiteit binnen een collectief woongebouw zorgt voor meer 

complexiteit in het programma. Daarbij gaat het niet om het oplossen van de con& icten 

door contradictoire bewoners te scheiden, maar om hoe met die con& icten om gegaan 

kan worden en hoe deze con& icten juist kansen kunnen bieden voor meer spanning in 

de architectuur.

“$ e architect determines how problems should be solved, not which 

of the problems he will solve... If some problems prove insoluble: the 

architect can express this: in an inclusive rather than an exclusive kind 

of architecture. $ ere is room for contradiction, improvisation and for 

tensions these produce”. (Venturi, 1977, p. 17)

Complexiteit van het programma

Om verschillende leeftijden, afkomsten, inkomens en opleidingsniveaus aan te 

trekken en tevens plaats te bieden aan onvermijdelijke mensen die minder gewenst 

zijn in de samenleving, moeten de woningen een verscheidenheid bieden in grootte, 

programma, open- of geslotenheid en de relatie tot het openbare gebied, enzovoorts, 

om aan de verschillende wensen te kunnen voldoen en een brede bevolkingsgroep aan 

te trekken. Daarnaast moet het con& ict dat mensen bijvoorbeeld geen daklozen voor 

hun huis willen zien hangen of naast een resocialiserend persoon willen wonen, maar 

deze mensen altijd in een samenleving aanwezig zijn, meegenomen worden. Vaak 

worden deze mensen verbannen of weggestopt op een plek waar niemand komt of wilt 
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komen, maar juist de extreme verschillen kunnen voor een interessante complexiteit in 

het programma zorgen. Ik wil dergelijke bewoners daarom opnemen in het programma. 

Daarbij wil ik ze niet weg stoppen op een overgebleven plaats in de stad, maar opnemen 

in het collectieve woongebouw. Toch kan ik me voorstellen dat hierdoor expres 

con& icten worden opgeroepen of mensen besluiten de woning naast dergelijke personen 

niet te kopen. Ik wil ze dus fysiek aanwezig laten zijn, maar het hoeft voor andere 

bewoners niet altijd visueel te zijn dat deze mensen naast hun wonen. Dit levert een 

contradictie op tussen fysiek en visueel aanwezig zijn. Een dergelijke contradictie ben 

ik tevens tegengekomen in mijn casus over Bramantes Santa Maria presso San Satiro in 

Milaan, hoewel dit tegenovergesteld was. In dit geval was er fysiek niet genoeg ruimte 

om het Latijnse kruis af te maken en plaats te maken voor het koor van de kerk, maar 

heeft hij dit wel visueel gemaakt door middel van een trompe-l’oeil, een bedrieglijk 

realistische schildering in perspectief op bas-reliëf.  Dit zorgde dus tevens voor een 

contradictie tussen binnen en buiten. In het geval van mijn ontwerpopgave zullen de 

daklozenopvang en de resocialisatiewoning wel aanwezig zijn binnen het geheel, maar 

niet als zodanig de ruimte en de personen zelf visueel maken buiten. 
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Dualiteit sociale en teruggetrokken kant

Daarnaast hebben ook de mensen zelf vaak een dualiteit in zich. In de stad 

is tegenwoordig een sterk verhoogde mate aan sociale interactie, maar tegelijkertijd 

ook de wens om zich binnen vier muren te kunnen ontrekken aan dit sociale verkeer. 

Dat geldt niet alleen voor buren en vrienden, maar ook voor de partner, wordt door 

sociologen in de sociaalwetenschappelijke studie Lebensräume geobserveerd. De sociale 

en teruggetrokken kant vormen twee contrasterende delen die naast elkaar bestaan 

en verenigd worden in een persoon of een woning. In mijn casus over het Cultureel 

Centrum van Aalto in Wolfsburg in het gezamenlijke onderzoek wordt een dergelijke 

contrasterende belending toegepast. Het gebouw bestaat uit twee gebouwdelen die 

totaal contrasteren in hun ritme en basisgeometrie. 

Contrasterende belending: Middel onder juxtaposities. Het naast elkaar 

plaatsen van contrasterende elementen (Venturi, 1977, p. 56).

Juxtaposities: Orde brekend principe binnen ingepaste contradictie. 

Het naast- en/of op elkaar plaatsen van elementen. Deze kunnen zowel 

contrasterend als overeenstemmend zijn. Een overkoepelend concept 

waaronder de belending en superpositie van elementen vallen (Venturi, 

1977, p. 56).

Door dit middel in te zetten kan de dualiteit tussen de sociale en de 

teruggetrokken kant, en voor bijvoorbeeld een resocialiserend persoon de dualiteit 

tussen het normaal willen lijken voor de buitenwereld, maar toch anders zijn, expressief 

gemaakt worden. Daarnaast kan het een oplossing bieden voor het con& ict en een 

spanning veroorzaken in de architectuur.
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Contradictie tussen binnen en buiten 

Naast de complexiteit in het programma kan ook de contradictie of juist een 

overgang tussen binnen en buiten een verscheidenheid creëren om aan uiteenlopende 

wensen te voldoen en dus uiteenlopende bewoners aan te trekken. Venturi betoogde de 

noodzaak van een contradictie tussen binnen en buiten ten behoeve van de spanning 

in de architectuur en de dualiteit tussen de eisen aan de binnenruimte en de situatie 

buiten. Dus tevens een reactie op de dualiteit van de sociale en teruggetrokken kant.

“Contradiction, or at least a contrast, between the inside and the outside is 

an essential characteristic of urban architecture…” (Venturi, 1977, p. 82)  

Jane Jacobs had het zelfde standpunt, maar zag het vooral als noodzaak voor 

de veiligheid en het waarborgen van de privacy. In de stad moest de openbare ruimte 

duidelijk worden afgebakend van de private ruimte om veiligheid op straat te creëren.  

Beiden ruimtes moesten in een stad niet in elkaar overvloeien, zoals dat in buitenwijken 

vaak gebeurde, om privatisering en overlast te voorkomen (Jacobs, 2009, p. 58).

Hiermee staan ze recht tegenover de principes van het modernisme, waar juist de 

vloeiende ruimte tussen binnen en buiten en de expressie van de binnenkant aan de 

buitenkant erg gebruikelijk waren. Overigens was het laatstgenoemde niet nieuw in 

de architectuur. De continuïteit tussen interieur en exterieur werd al vele eeuwen voor 

het modernisme toegepast in de tijd van de renaissance. Alberti (1404-1472) was de 

eerste die de vier klassieke ordes uit de oudheid transformeerde en een vijfde orde, 

de composiet orde, toevoegde. Bij hem waren zuilen geen vrij in de ruimte geplaatste 

constructieve elementen, maar supergeponeerde ornamenten op dragende massieve 

muren. (Murray, 1969, p. 7) Hierdoor was het vocabulaire van pilasters en kroonlijsten 

in het interieur vaak vrijwel identiek in schaal en soms ook in materiaal aan dat van 

het exterieur van de muur, wat eveneens terug te zien is in de ontwerpen van Alberti’s 

opvolger, Donato Bramante (1444 – 1514). Het ritme van de orde in het interieur 

wordt weerspiegelt in het ritme van de gevels. Een dergelijke weerspiegeling van het 

interieur in het exterieur resulteerde volgens Venturi in een architectuur zonder enige 

verrassing (Venturi, 1977, p. 70).  

fi guur 2.4

Overeenkomstige orde in 

interieur en exterieur van de 

gevels in Santa Maria presso 

San Satiro van Donato 

Bramante
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fi guur 2.5

Vloeiende ruimte van het 

Barcelona Paviljoen van 

Ludwig Mies van der Rohe
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Kenmerkend voor de vloeiende ruimte waren de 

horizontale en verticale vlakken die visueel onafhankelijk 

waren en als ‘hoekloze’ architectuur de zogenaamde doos 

kapot hadden gemaakt. Ramen als gaten in de muur 

verdwenen en werden in plaats daarvan onderbrekingen 

van de muur. Nieuwe technologieën maakte het mogelijk 

de thermische binnenruimte van de buitenruimte 

te scheiden, maar er was geen duidelijk onderscheid 

tussen beide ruimtes. Dit terwijl volgens Venturi de 

binnenruimte van oudsher het essentiële doel had om de 

bewoners van de buitenwereld te beschermen en privacy 

te bieden, zowel psychologisch als fysiek. 

”$ e inside is di% erent from the outside” 

(Venturi, 1977, p. 70). 

Juist waar de ruimtes en functies van binnen 

en buiten elkaar ontmoeten ontstaat volgens hem 

architectuur. 

“Since the inside is di% erent from the 

outside, the wall - the point of change - 

becomes an architectural event” (Venturi, 

1977, p. 86). 
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Hoewel Frank Lloyd Wright tot de belangrijkste modernisten wordt gerekend 

en hij in zijn werk veelal de vloeiende ruimte gebruikte, is zijn Morris Store in San 

Francisco een uitzondering in zowel zijn oeuvre, als in het modernisme. Dit in 1948 

gerealiseerde werk is juist een sterk voorbeeld van hoe de voorgevel voor een sterke 

contradictie tussen binnen en buiten kan zorgen. De gesloten en afwijkende gevel zorgt 

voor een strikte overgang van het openbare gebied naar binnen. Vervolgens zorgt het 

contrast tussen de rechthoekige en de ronde vorm voor een contradictie tussen het 

publieke en private gedeelte van het gebouw.  Tevens versterken de organische vormen 

binnen, het contrast met de statige gevel buiten. 

fi guur 2.6

Links: Plattegrond Morris 

Store, Frank Lloyd Wright

fi guur 2.7

Rechts: Gevel Morris Store, 

Frank Lloyd Wright
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Wel of geen contradictie tussen binnen en buiten hangt dus af van meerdere 

factoren. Hoe wordt de overgang gemaakt van het openbare naar private gebied en is 

dit afhankelijk van de functies? Hoe wordt er om gegaan met open en gesloten? En 

contrasteert het interieur met het exterieur of weerspiegelt het één het ander juist? 

Om dit wat verder uit te zoeken heb ik een aantal gebouwen in een Nederlandse 

stad geanalyseerd op deze punten, om hier vervolgens middelen uit te destilleren 

om te gebruiken in de ontwerpopgave. De gebouwen zijn gelegen in en rond om de 

binnenstad van Utrecht, aangezien dit de locatie van het ontwerp wordt. Ze verschillen 

in bouwperiode, stijl en in hun locatie ten opzichte van de openbare ruimte, om een 

breed assortiment te vergaren. 

fi guur 2.8

V.l.n.r.:

1. Grachtenpand (1569)

2. Herenhuis (1880)

3. Mart van Schijndelhuis (1992)

4. Dubbelhuis van MVRDV (1997)

5. Uitbreiding stadhuis Utrecht 

door Enric Miralles (2000)
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Utrecht 
centrum
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Contradictie tussen openbaar- privé (ruimtelijk en functioneel)

Bij de contradictie tussen openbaar en privé gaat het om de ruimtelijke overgang 

van het openbare naar het private gebied. Beiden kunnen strikt gescheiden zijn door 

een muur of juist een geleidelijke overgang hebben door semi-openbare of semi-private 

ruimtes. Wanneer voor het één of het ander gekozen wordt, kan een gevolg zijn van 

de functies die zich binnen bevinden, want ook binnen een gebouw zijn er gradaties 

aanwezig in de mate van privacy.

Zowel bij het grachtenpand aan de Oudegracht ‘Kleyn Fresenburgh’ uit 1569, als 

bij het herenhuis uit 1880, vormen de voorgevels een strikte overgang van het openbare 

buitengebied naar de private binnenruimte. Bij de entrees is wel een overgang gecreëerd 

door portieken die door alle bewoners/ gebruikers van de panden gebruikt worden. 

Daarnaast zijn de privacygevoelige ruimtes verder van het openbare gebied afgelegen en 

bevinden de meer sociale en publieke ruimtes zich direct achter de voorgevel. 
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fi guur 2.10

Isometrie privacygradaties in 

plattegronden grachtenpand

Privaat gebied

Semi-privaat gebied

semi-openbaar gebied

Openbaar gebied

Privacy gevoelige functie

Private functie

semi-private functie

Publieke functie

fi guur 2.9

Isometrie overgang openbaar 

naar privaat gebied 

grachtenpand
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10.
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10.

3.
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9.

13.

Programma:

1. Portiek

2. Entree

3. Gang

4. Winkel

5. Magazijn

6. Keuken

7. Berging

8. Kantoor

9. Binnenplaats

10. Portaal

11. Woonkamer

12. Slaapkamer

13. Tussen-kamer
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fi guur 2.11

Isometrie privacygradaties in 

plattegronden herenhuis

Privacy gevoelige functie

Private functie

semi-private functie

Publieke functie

Programma:

1. Portiek

2. Entree

3. Gang

4. Voorkamer

5. Binnenkamer

6. Achterkamer

7. Keuken

8. Berging

9. Toilet

10. Zijkamer

11. Slaapkamer

12. Tuinkamer
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fi guur 2.12

Isometrie overgang openbaar 

naar privaat gebied 

herenhuis

Privaat gebied

Semi-privaat gebied

semi-openbaar gebied

Openbaar gebied

fi guur 2.13

Isometrie scheiding van 

de woningen met de 

gezamenlijke entree

Woning 1

Collectief

Woning 2



64

Ook het Dubbelhuis van MDRDV uit 1997 heeft een vrij directe overgang 

van openbaar naar privé, hoewel hier de private buitenruimte voor wat meer overgang 

zorgt. Toch zorgt ook hier de voorgevel voor een contrast tussen wat toegankelijk is en 

wat niet. Achter deze muur bevinden zich zowel de meer als minder privacygevoelige 

ruimtes. in tegenstelling tot het grachtenpand en het herenhuis. 

De twee woningen die deze villa huisvest, zijn niet op een traditionele manier 

van elkaar gescheiden. De twee grijpen in elkaar, hoewel ze wel totaal gescheiden zijn en 

niks met elkaar delen.

Bij het Mart van Schijndelhuis is juist een hele geleidelijke overgang van 

openbaar naar privé gemaakt. De woning is enkel bereikbaar via een afgesloten hek en 

de semi-private buitenruimte van het appartementcomplex tussen zijn woning en de 

openbare ruimte in. Hij koos hier bewust voor om de privacy en intimiteit van zijn 

eigen woning te vergroten. Hoewel er dus geen strikte scheiding is gemaakt door een 

muur tussen het openbare en private gebied, zorgt dit toch voor de grootste contradictie 

tussen openbaar en privé ten opzichte van de hiervoor genoemde gebouwen. Het wil 

dus niet altijd zeggen dat een strikte overgang door een enkele muur voor de grootste 

contradictie zorgt. 
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fi guur 2.15

Isometrie scheiding van de 

woningen in het Dubbelhuis

Woning 1

Collectief

Woning 2

fi guur 2.14

Isometrie privacygradaties in 

het Dubbelhuis van MVRDV

Privacy gevoelige functie

Private functie

semi-private functie

Publieke functie
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fi guur 2.16

Isometrie overgang openbaar 

naar privaat gebied 

Dubbelhuis MVRDV

Programma:

1. Entree

2. Hal

3. Keuken

4. Leefruimte

5. Slaapruimte

6. Badkamer

7. Toilet

8. Berging

9. Carport

10. Dakterras
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Programma:

1. Portiek

2. Collectieve tuin

3. Entree

4. Hal

5. Woonkamer

6. Patio

7. Bibliotheek

8. Studeerkamer

9. Werkkamer

10. Keuken

11.Toilet

12. Berging

13. Sauna

14. Turks bad

15. Badkamer

16. Slaapkamer

Sequentie

2.

1.

3.

4.

5.

6.

6.
7.

8.

9.

10.

11. 12.
13.

14.
15.

15.

17.

16.

BG 

VERD

fi guur 2.18

Isometrie situatie Mart van 

Schijndelhuis

fi guur 2.19

Isometrie sequentie Mart van 

Schijndelhuis

Privaat gebied

Semi-privaat gebied

semi-openbaar gebied

Openbaar gebied

fi guur 2.17

Isometrie overgang openbaar 

naar privaat gebied Mart van 

Schijndelhuis



68

Bij Miralles’ uitbreiding van het stadhuis in Utrecht in 2000, heeft hij de 

publieke ruimtes direct toegankelijk gemaakt vanaf het openbare plein en zijn de niet 

toegankelijke ruimtes in sequentie verder van de hoofdentree afgelegen, hoewel ze 

wel aan het plein grenzen (rechter gebouwdeel op de foto). De entree voor publiek 

kenmerkt zich door transparantie, terwijl de overige gevels veel meer gesloten zijn. De 

andere zijde van het stadhuis is gebleven zoals het was. Vroeger bevond zich hier de 

entree vanaf de Oudegracht, maar deze is tegenwoordig niet toegankelijk meer.

Uit deze verschillende analyses blijkt dat zowel een strikte overgang door een 

muur als door een geleidelijke overgang van openbaar naar privé kan leiden tot een 

contradictie tussen binnen en buiten. Daarnaast zorgen ook de plaatsing van de functies 

en de sequentie van de ruimtes ten opzichte van het openbare gebied voor een meer of 

mindere mate van contradictie tussen binnen en buiten. Juist door de verscheidenheid 

aan mogelijkheden, kan op de verschillende eisen van mensen in een stad ingegaan 

worden. 

fi guur 2.20

Uitbreiding door Enric 

Miralles

fi guur 2.21

Stadhuis Utrecht in 1890 

(links) en 2012 (rechts)
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Contrast in de gevel 

Hoe meer de gevel open of gesloten is kan bijdragen aan de contradictie of juist 

aan de overgang tussen binnen en buiten. 

Het grachtenpand heeft door de eeuwen heen verschillende publieke functies 

op de begane grond gekend. Dit kenmerkt zich dan ook in openheid door grote 

glasoppervlakten ten opzichte van kleinere openingen op de verdiepingen, waar het 

wonen plaats vond. 

Ook bij het 19e eeuwse herenhuis is er verschil in de grootte van de 

gevelopeningen. De twee middelste verdiepingen zijn meer open, daar bevinden 

zich dan ook de leefruimtes, terwijl achter de kleinere openingen in de gevel de 

meer privacygevoelige ruimtes zoals slaapkamers bevinden. Daarnaast is er ook een 

contrast gemaakt in materiaal tussen deze verdiepingen. De middelste twee bestaan 

uit metselwerk, terwijl de halfverdiepte onderste laag is gematerialiseerd als plint en de 

bovenste zich achter het met pannen bedekte schuine dak bevindt.

Het verschil in open- en geslotenheid is nog extremer terug te zien in de gevel 

van MVRDV’s Dubbelhuis. Hier weerspiegelt de gevel heel duidelijk waar zich de meer 

sociale ruimtes en waar de privacygevoelige ruimtes bevinden.
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Origineel Verbouwing 1926 Verbouwing jaren ‘90

Dicht

Semi-transparant

Transparant

fi guur 2.22

Open- en geslotenheid in 

gevel grachtenpand

Dicht

Semi-transparant

Transparant

fi guur 2.23

Open- en geslotenheid in 

gevel herenhuis

Dicht

Semi-transparant

Transparant

fi guur 2.24

Open- en geslotenheid in 

gevel Dubbelhuis MVRDV
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Bij het Utrechtse stadhuis is, zoals eerder vermeld, een verschil in open- en 

geslotenheid in de gevels om het publiektoegankelijke deel duidelijk te maken. De 

entree kenmerkt zich door veel openheid, maar vervolgens is niet aan de gevel precies 

af te lezen waar in het gebouw publiek mag komen en waar niet. Wel kent de gevel 

verschillende gradaties van overgangen. Miralles heeft met moderne stijlelementen 

verschillende resten uit de middeleeuwen, renaissance, negentiende en twintigste eeuw 

met elkaar verweven. Soms domineert een oude of nieuwe stijl, maar hij gebruikt ze 

soms ook naast elkaar, waardoor er een tussengebied ontstaat tussen de ene en de andere 

gevel. Dit vergroot het contrast tussen binnen en buiten. 

Bij het Mart van Schijndelhuis is het middel van open of gesloten juist op een 

heel andere manier ingezet. Deze woning sluit zich zowel door de locatie achter een 

ander pand, niet grenzend aan de openbare ruimte, als door de gesloten gevels naar de 

omgeving, af van de buitenwereld. De gevels naar de patio’s toe zijn daarentegen geheel 

open. Door de oriëntatie van het programma naar binnen, blijft de privacy ondanks de 

grote glazen oppervlakten toch behouden. 

Open- en geslotenheid in de gevel is een middel dat ingezet kan worden in 

het ontwerp om bij te dragen aan het gevoel van privacy of juist toegankelijkheid en 

openheid naar het openbare leven. Ook voor mensen van buitenaf kan het zorgen voor 

duidelijkheid over wat wel en niet toegankelijk of privaat is. Maar openheid hoeft niet 

per de" nitie afbreuk te doen aan de privacy, zoals we gezien hebben bij het Mart van 

Schijndelhuis. 
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fi guur 2.25

Gelaagdheid in de gevels 

door oude en nieuwe 

gevels met elkaar te laten 

confl icteren in het Stadhuis 

in Utrecht (E. Miralles)

Dicht

Semi-transparant

Transparant

fi guur 2.26

Open- en geslotenheid 

in gevels Mart van 

Schijndelhuis
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Contradictie tussen interieur en exterieur (architectonische elementen)

Zoals eerder vermeld kan een contradictie tussen het interieur en exterieur een 

grote bijdrage leveren voor de contradictie tussen binnen en buiten en zoals Venturi er 

van overtuigd was, is het noodzakelijk voor de spanning in de architectuur. 

In het grachtenpand aan de Oudegracht is er een sterke contradictie tussen 

interieur en exterieur waar te nemen in zowel orde als materiaal. Kenmerkend voor 

grachtenpanden is het contrast tussen de voorgevel aan de openbare ruimte en het 

gebouw wat zich achter de voorgevel bevindt. Ook hier is dat te zien. De voorgevel 

is van steen en is symmetrisch opgebouwd, hoewel de begane grond daar iets van 

afwijkt. Achter de voorgevel kent het pand een houten constructie en de plattegrond 

is asymmetrisch. Hierdoor ontstaat een contradictie tussen wat buiten te zien is en wat 

zich binnen achter de gevel bevindt.

Bij het Dubbelhuis is juist het tegenovergestelde te zien. Het ritme in de gevel 

weerspiegelt precies het ritme van de plattegronden. Hierdoor is de binnenruimte al 

deels van buiten af te lezen. Er ontstaat nog wel een contrast door het verschillende 

materiaal dat gebruikt is voor het interieur en het exterieur. 
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Symmetrisch

fi guur 2.27

Materiaal en orde in gevel 

grachtenpand

Symmetrisch

fi guur 2.28

Isometrie symmetrie in 

plattegrond grachtenpand



76

Ritme

fi guur 2.29

Ritme in gevel Dubbelhuis 

MVRDV

fi guur 2.31

Rechter pagina:

Contrasterend materiaal 

interieur en exterieur 

Dubbelhuis MVRDV

Ritme

fi guur 2.30

Ritme in plattegronden 

Dubbelhuis MVRDV
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In het Mart van Schijndelhuis is er juist een 

continuïteit te zien in materiaal, kleur en orde in het 

interieur en exterieur. De blauwe en licht grijze strepen 

van de buitengevels komen terug in de patio’s en tevens 

komen de kleuren terug in het interieur.  Strepen die 

zich overigens in een roze-beige variant voordoen op 

de gevel van het appartementencomplex dat voor de 

woning is gelegen aan de openbare ruimte. Hoewel de 

overgang van openbaar naar privé en het grote contrast 

in open en gesloten juist zorgden voor een contradictie 

tussen binnen en buiten, zijn het interieur en exterieur 

elkaars weerspiegeling. 

fi guur 2.32

Links boven: 

Appartementencomplex voor 

het Mart van Schijndelhuis 

met links onder de toegang 

naar de woning

fi guur 2.33

Recht boven: Entree Mart 

van Schijndelhuis 

fi guur 2.34

Links onder: Patio Mart van 

Schijndelhuis

fi guur 2.35

Rechts onder: Interieur Mart 

van Schijndelhuis
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Hetzelfde geldt voor het Utrechtse stadhuis, 

hoewel daar vele bouwperiodes door elkaar lopen. 

Zowel binnen als buiten is daardoor aan de orde en het 

materiaal nog waar te nemen wat bij wat hoort. Het voor 

elkaar of door elkaar heen plaatsen van verschillende 

stijlen in de gevels zorgt hierbij voor een spanning en een 

contradictie tussen welke gevel buiten te zien is en welke 

zich aan de binnenkant bevindt en dus ook tussen het 

interieur en exterieur. Al zou hier misschien eerder van 

een con% ict dan van een contradictie gesproken kunnen 

worden, toch zorgt het voor een contrast tussen binnen 

en buiten. 

De contradictie tussen interieur en exterieur 

door orde en materialisatie is een zeer belangrijke factor 

om verschil te creëren tussen binnen en buiten en om 

duidelijke afbakeningen te maken in wat openbaar en 

privé is en wat wel of niet toegankelijk is. Dit is daarom 

een zeer belangrijk middel voor het ontwerp. 

fi guur 2.36

Interieur Stadhuis: confl ict 

tussen oud en nieuw
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2. Wonen en werken combineren

Het ontwerp zal bestaan uit woningen, maar zoals eerder geconcludeerd is er 

tegenwoordig meer vraag naar het combineren van wonen en werken. Er zal daarom 

ook een kantoor/atelier opgenomen worden in het programma waar iedereen gebruik 

van kan maken (seats-to-meet-principe). Daarnaast zal ook een woning worden 

voorzien van een kinderopvang aan huis om ook de beroepsuitoefening met een gezin te 

kunnen combineren.

3. Balans privacy en sociale interactie

Hoewel Jane Jacobs vreesde voor de veiligheid bij het toevoegen van 

overgangsgebieden tussen het openbare en private gebied, kunnen tussengebieden 

in een stad juist ruimte bieden aan het ontstaan van collectiviteit. Hoewel privacy 

erg geliefd is in de stad en hier voldoende ruimte voor moet zijn, is er in de 

geïndividualiseerde samenleving toch ook steeds meer behoefte aan sociale interactie 

(Gilg & Schaeppi, 2007).  Toch schuilt er gevaar in tussengebieden door privatisering 

van een bepaalde groep binnen de samenleving, waardoor anderen zich niet meer 

veilig voelen in een bepaald gebied. Herman Hertzberger zegt daarover in Lessons for 

students in architecture; 

“ All over the world you encounter gradations of territorial claims with 

attendant feeling of accessibility. Sometimes the degree of accessibility is a 

matter of legislation, but often it is exclusively a question of convention, 

which is respected by all.”  (Hertzberger, 1991, p. 15)

Het is daarom van belang dat de gebieden duidelijk gede" nieerd en afgebakend 

worden. De contradictie tussen binnen en buiten kan zich, volgens Venturi, ook uiten 

in een niet verbonden omlijning, waardoor er een ruimte ontstaat tussen deze lijn en de 

daadwerkelijke muur (Venturi, 1977, p. 74). Voor een dergelijk tussengebied kunnen 

daarom dezelfde middelen worden ingezet als voor de contradictie tussen binnen en 

buiten. Open- en geslotenheid en een contrast in orde en materiaal kunnen er voor 

zorgen dat een openbare en semi-openbare of semi-private ruimte van elkaar worden 

onderscheiden. De articulatie tussen de ruimtes kan volgens de theorie op verschillende 

manieren vormgegeven worden met behulp van vorm, positie, patroon en afmetingen. 

Enerzijds kan dit bewerkstelligd worden door een muur, en anderzijds door open of 

gesloten poché. Poché is een tussenruimte, soms restruimte, die wordt gevormd door de 

dominerende omliggende ruimtes (Venturi, 1977, p. 80).  In de meest simpele manier 

fi guur 2.37

Schema contrastwerking 

gebaseerd op de theorie van 

Venturi
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kan dus al gedacht worden aan een ‘encroachment zone’, beschreven in het hoofdstuk 

‘Complexiteit van de stad’. Aldo van Eyck zei eens: 

“Architecture should be conceived of as a con" guartion of intermediary 

places clearly de" ned… * e transition must be articulated by means of 

de" ned in-between places which induce simultaneous awareness of what 

is signi" cant on either side. An in-between space in this sense provides 

the common ground where con% icting polarities can again become twin 

phenomena.” (Venturi, 1977, pp. 80-82). 

4. Balans individuele identiteit en anonimiteit

De identiteit van het individu is sinds het postmodernisme steeds belangrijker 

geworden, als reactie op de generaliserende en anonieme architectuur in de naoorlogse 

modernistische bouw. De monotone architectuur bleek de identiteit van bewoners 

teniet te doen. Gevels werden vervolgens eigen gemaakt door te variëren met 

conventionele elementen en ornamenten, en ook het consumentgericht bouwen speelde 

in op de vraag van de bewoners meer inspraak te hebben in de vormgeving van de 

woning en woonomgeving.

Toch zie je vandaag de dag dat deze individuele identiteit vrij beperkt is door 

het ontbreken van echte inhoudelijke verschillen tussen de woningen en daardoor ook 

tussen de mensen binnen een bouwblok of collectief woongebouw. Daarnaast speelt 

toch ook de anonimiteit nog steeds een erg belangrijke rol bij het wonen in de stad. 

Men zoekt het stedelijk leven op vanwege de anonimiteit, waardoor ze niet alles hoeven 

te delen zoals in dorpen vaak gebeurt. 

In mijn ontwerpopgave ben ik dus op zoek naar een balans tussen individuele 

identiteit door inhoudelijke verschillen tussen de woningen en een bepaalde mate van 

anonimiteit. Men wil zichzelf expressief maken in hun woning, maar tegelijkertijd 

niet opvallen binnen het geheel. Dit geldt zeker voor bijvoorbeeld een resocialiserend 

persoon, die wel weer in de samenleving wil leven maar wel op een anonieme manier.

De woningen zullen inhoudelijk allemaal anders worden, maar om deze niet als 

losstaande delen te laten bestaan, zullen ze gebonden moeten worden tot een geheel. 

Door het geheel kan enerzijds de anonimiteit gewaarborgd worden, en anderzijds 

er voor zorgen dat een bepaalde mare van esthetica en gelijkwaardigheid behaald 

wordt en het niet chaotisch wordt. In de theorie van Venturi valt dit onder gebonden 

complexiteit. 

fi guur 2.38

Schema complexiteit van de 

combinaties gebaseerd op de 

theorie van Venturi
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Gebonden complexiteit

Gebonden complexiteit valt onder de dit-en-dat houding waarbinnen eenheid uit 

diverse en afzonderlijke delen wordt gemaakt. Hierbij blijkt de mate van complexiteit 

uit de optische inconsistentie van de onderlinge relaties (Venturi, 1977, pp. 88-98). 

Onder deze aanpak vallen een aantal principes/ middelen die ingezet kunnen worden 

om de orde terug te brengen in het ontwerp. Aangezien het collectieve woongebouw 

uit 10 tot 20 woningen zal bestaan, valt dit onder de meer complexe combinaties 

van delen, namelijk een veelheid die tegenstrijdigheden kan bevatten. Uit het schema 

blijkt dat hiërarchische combinaties, gelijkwaardige combinaties en in% ectie hier een 

mogelijkheid voor kunnen bieden. 

Ook de contrasterende belending kan door één van deze middelen met elkaar 

verbonden worden, wanneer de twee contrasterende delen te weinig een eenheid 

vormen. In Aalto’s Cultureel Centrum is dit ook gebeurd. Op het eerste gezicht leken 
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beide gebouwdelen totaal contrasterend van elkaar, maar door de gulden spiraal worden 

beide delen met elkaar verbonden. Deze laag over beide delen heen, valt onder in% ectie. 

In! ectie: principe om diverse delen te onderscheiden van elkaar en 

tegelijkertijd een continuïteit te impliceren, gebaseerd op de inherente 

karakteristieken van de delen. (Robert Venturi, 1977 p. 88-98)
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Complexity and Contradiction Jacobs en Venturi in Utrecht: locatieonderzoek
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Locatie Utrecht

Voor de locatie van het ontwerp was een 

binnenstedelijke context van belang. Hoewel Jacobs’ 

boek ‘Dood en leven van grote Amerikaanse steden’ 

over stedelijke contexten in Amerika ging, leek het mij 

interessanter om te kijken of de theorie van Venturi 

toepasbaar kon worden gemaakt op de sociale agenda 

van de Nederlandse stad. Ik heb daarom gekozen voor de 

binnenstad van Utrecht. 

fi guur 3.1

Locatie in binnenstad Utrecht
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fi guur 3.2

Situatie bouwblok met het 

grote groene middenterrein

Het bouwblok

De locatie zelf is een traditioneel bouwblok 

binnen de oude vestingwateren van de stad. Er is 

veel functionele diversiteit in de buurt, aangezien het 

blok zich in het centrum van de stad bevindt. Aan de 

Voorstraat bestaan de plinten van de bebouwing uit 

restaurants en winkels, waarboven gewoond wordt. Aan 

de Plompetorengracht zijn voornamelijk kantoren en 

woningen te vinden en in de overige twee straten (Van 

Asch Van Wijckskade en Wijde Begijnestraat) bevinden 

zich vooral woningen. Naast de vier omliggende straten, 

bevat het bouwblok tevens een ho< e die bereikbaar 

is vanaf de Wijde Begijnestraat. Het ho< e voelt ten 

opzichte van het openbare gebied rondom het bouwblok 

erg geprivatiseerd aan. 

Wat opvallend is aan dit bouwblok, is dat het nog 

een groot groen en onbebouwd middenterrein bevat. Iets 

wat je in het volgebouwde centrum van Utrecht nergens 

meer zo groot tegenkomt. Ooit was dit de stadstuin 

van een van de herenhuizen, maar tegenwoordig is 

het behoorlijk verwilderd en niet meer toegankelijk. 

Daarnaast bevat het bouwblok een aantal gaten in de 

bebouwingsrand, waar een glimp van de woestenij kan 

worden opgevangen, hoewel ze door de één-bouwlaag- 

hoge muurtjes geen directe toegangen bieden.
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fi guur 3.3
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fi guur 3.4
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fi guur 3.6

Linker pagina links & rechts: 

‘Sneak preview’ vanaf de 

Plompetorengracht

fi guur 3.7

Rechter pagina: Vogelvlucht 

bouwblok



96

Voorstraat

Van Asch van Wijckskade

W
ijd

e
 B

e
g
ijn

st
ra

a
t

P
o

m
p

e
to

re
n

g
ra

ch
t

fi guur 3.8

Analyse functiediversiteit

Woonfunctie

Gemengde functie

Werk functie



97

fi guur 3.9
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Het is bijzonder hoe de vorm van dit middenterrein gevormd is door de 

omliggende bebouwing, het heeft daardoor een niet voor de hand liggende vorm 

gekregen. In navolging van Jacobs’ standpunt dat een vitale stad en een gezonde 

diversiteit door de jaren heen moet groeien, en niet alles vooraf gepland en ontworpen 

kan worden, zal ik de locatie respecteren zoals hij is en de complexiteiten die dat met 

zich mee brengt aanvaarden. Ik zal daarom de poché van het gebied gebruiken voor het 

ontwerp. 

Poché: Een tussenruimte (soms restruimte) die wordt gevormd door de 

dominerende omliggende ruimten. (Venturi, 1977, p. 80)

In dit geval kan poché dus opgevat worden als de restruimte van het 

middenterrein aan de randen of het tussengebied tussen de bestaande bebouwing en het 

open middengebied van het binnenterrein. 

Doordat er al voldoende functiediversiteit in het gebied aanwezig is, en er steeds 

meer vraag is naar rustig wonen en levendigheid in de omgeving, zal ik als functie het 

wonen nemen. Doordat het zichverscholen in een bestaand bouwblok bevindt zal dit 

automatisch een soort andere woonwereld worden, mede ook door een contrasterende 

architectuur. De gaten in de bestaande bebouwingsrand bieden mogelijkheden voor de 

toegangen naar het gebied. Dit wordt versterkt doordat in de openingen aan zowel de 

Van Asch van Wijckskade, als de Plompetorengracht een pand staat dat afwijkt van de 

bebouwing  van de overige bebouwingsrand. Deze panden horen als het ware bij beide 

werelden, en zijn dus aanknopingspunten om op deze plekken het openbare gebied 

naar binnen te halen. Zoals de gaten nu al een kijkje naar binnen bieden, zo zullen ze 

straks ook een ‘sneak preview’ naar de nieuwe ‘woonwereld bieden’, zodat de nieuwe 

woningen niet helemaal verstopt liggen.

Om het terrein niet hetzelfde geprivatiseerde gevoel mee te geven, is een route 

door het gebied erg belangrijk. Dit zorgt ervoor dat ook buitenstaanders door het 

gebied zullen gaan. Het gebied moet daardoor laagdrempelig zijn bij de toegangen, 

zodat je als buitenstaander niet het idee hebt dat je een privaat gebied betreedt, zoals 

dat bij het ho< e wel het geval is. Aangezien er voldoende straten voor auto’s in de 

omgeving zijn en de locatie ook goed per openbaar vervoer bereikbaar is, zal het gebied 

enkel voor voetgangers en " etser te betreden zijn. De auto’s van de bewoners zullen in 

een ondergrondse parkeergarage hun plek krijgen, die het beste toegankelijk kan zijn 

vanaf de Van Asch Van Wijckskade door het tweerichtingsverkeer in tegenstelling tot de 
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andere omliggende straten. 

Het plein dat ontstaat door het poché van het gebied te bebouwen, zal dus een 

openbaar gebied worden met toegangen vanaf de drie omliggende straten en een kleine 

doorgang vanaf het ho< e. Door de toegankelijkheid van het middengebied van het 

collectieve woongebouw en het feit dat de bewoners enkel via deze weg hun woning 

kunnen betreden, zullen er voor zorgen dat het plein  daadwerkelijk gebruikt wordt en 

plaats biedt aan sociale interactie. Dit in tegenstelling tot veel anere middenterreinen 

van collectieve woongebouwen, waar het niet noodzakelijk is het terrein te betreden om 

de woning te kunnen bereiken. 
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Complexity and Contradiction Huisvesting van contradicties: ontwerp
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Huisvesting 

van 

contradicties

Nu ik bepaald heb welke architectonische middelen uit de theorie van Venturi 

ingezet kunnen worden, kunnen ze vormgegeven worden op de gekozen locatie. Kort 

samengevat, zullen de volgende middelen verwerkt gaan worden in het ontwerp:

1. Meer sociale diversiteit  door meer inhoudelijke verschillen:

- Complexiteit programma; verscheidenheid in woningen door verschil in grootte, 

indeling en hun relatie tot elkaar (contradictoire bewoners naast elkaar)

- Contrasterende belending  ten behoeve van de dualiteit in een mens (sociale/ 

teruggetrokken kant en gewoon lijken/ anders zijn)

- Contradictie binnen- buiten; verscheidenheid in woningen door hun relatie 

tussen de woning en het openbare gebied

2. Meer wonen en werken combineren

3. Balans tussen privacy en sociale interactie

- Ruimtelijk en sociaal poché als tussengebieden voor sociale interactie (afgebakend 

door middelen van de contradictie tussen binnen-buiten)

Ontwerp
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- Contradictie/ overgang openbaar- privé 

4. Balans tussen individuele identiteit en anonimiteit

- Gebonden complexiteit; veelheid van individuele delen gebonden tot een geheel 

door in% ectie

Om een minder homogene bevolking op kleine schaal aan te trekken, zal het 

collectieve woongebouw worden ontworpen voor een verscheidenheid aan mensen in 

de samenleving. Dit door de woningen inhoudelijk te laten verschillen in grootte en 

programma, zodat elke woning een andere doelgroep aantrekt. Door de contrasten 

tussen de bewoners ontstaat er een complexiteit in het programma. Daar in zal met de 

dualiteiten tussen contradictoire bewoners omgegaan moeten worden. Met name de 

extreme contrasten tussen mensen kunnen voor con% icten zorgen. Daklozen en een 

resocialiserend persoon zullen daarom niet altijd zichtbaar moeten zijn voor de overige 

bewoners. Daarnaast kan een contrasterende belending zorgen voor het omgaan en het 

expressief maken van de dualiteit in de mensen zelf. Een dualiteit van een sociale- en 

teruggetrokken kant en dat van gewoon lijken voor de buitenwereld, maar anders zijn. 

Dit door een contrasterende belending in te zetten.

Naast het variëren van de grootte en het programma van de woningen kan ook 

de contradictie tussen binnen en buiten zorgen voor verschillen tussen de woningen. 

De ene bewoner vindt het " jn wat meer te etaleren, terwijl een ander meer anonimiteit 

en privacy wil. Dit kan bewerkstelligd worden door een contradictie of overgang 

tussen openbaar en privé, open- of geslotenheid in de gevel of door een contradictie of 

continuïteit tussen het interieur en exterieur. Maar niet alleen de muur tussen binnen 

en buiten kan hiervoor zorgen, ook een poché biedt mogelijkheden.

Doordat elke woning anders wordt, zullen de woningen inhoudelijk van elkaar 

verschillen en passen bij een individu. Toch zal het gebouw ook een eenheid moeten 

vormen om een zekere mate van anonimiteit te behouden en een chaos van losse delen 

te voorkomen. Een middel van gebonden complexiteit kan hier voor zorgen. Daarnaast 

zal een middel van gebonden complexiteit tevens de delen van de contrasterende 

belending met elkaar moeten verenigen, zodat het een en niet twee gebouwen worden. 

fi guur 4.1
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fi guur 4.3

Omgevingsfoto’s van 

bebouwing waarbij 

de voorgevel anders 

gematerialiseerd is als de 

rest.

fi guur 4.4

Volgende pagina: schema 

contrast muur & volume

Stap 1: Contrasterende belending

De dualiteiten tussen de bewoners en van de bewoners zelf, spelen een belangrijke 

rol in deze opgave. Zeker als bewoners niet langer gecompartimenteerd worden in 

verschillende wijken of bouwblokken.  Anonimiteit en privacy zijn erg belangrijk in een 

stedelijke context waar men dicht op elkaar leeft, maar juist ook de sociale interactie 

trekt mensen aan om in een stad te wonen. Er is dus een ambiguïteit aanwezig tussen 

het gezicht wat men naar de buitenkant heeft en het ’ware’ gezicht daarachter. Deze 

complexiteit wil ik inzetten in het ontwerp door een contrasterende belending toe te 

passen, in dit geval tussen het deel dat zich naar het openbare sociale leven in de stad 

richt (de voorgevel) en het deel dat er voor zorgt dat men zich kan onttrekken aan al het 

sociale verkeer (het volume achter de voorgevel). Ook in traditionele bebouwing in de 

omgeving is dit contrast vaak terug te vinden.

De voorgevel of de muur die het openbare gebied van het private gebied 

scheidt, contrasteert in orde en materiaal van het volume dat zich er achter bevindt. 

Op de volgende pagina’s zijn de eisen voor zowel de muur als het volume schematisch 

weergegeven. 
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Uitstraling

Doel

Muur Volume

Contrasterende belending

- Gezicht naar openbaar leven

- Afbakening  openbare ruimte

- Leidraad route door gebied

- ‘Ware gezicht’/ teruggetrokken

 kant

- Aanduiding privaat gebied

- Aansluiting omgeving (materiaal 

en orde)

- Stoer, robuust (dikte 450 mm), 

statig, ordelijk

- Contrasterend met omgeving

- Vrijer, eleganter (wanden 

300 mm dik), eigenwijzer

Wonderwall - SO architecture Villa 1 - Powerhouse Company

Muur tussen pochégebied en middenterrein Volume ter plaatse van pochégebied

Openbare

ruimte

Poché

Route

Route

Route

Verbinding 

met hofje
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Materiaal

Orde

- Baksteen

- Grove afdekplaat beton/steen

- Glad stucwerk

- Minimale daktrim

Zo min mogelijk orde:

- gladde gevels

- willekeurig geplaatste kozijnen

- structureel glas

- zo min mogelijk ritme in 

constructie

- Orde volgens grid als omgeving

- 90 graden hoeken

- Verschillende patronen metsel-

werk

Muur Volume

Contrasterende belending

Stuc 

afwerklaag

Metalen daktrim

Detail dakrand 1:20Isometrie muur met afdekplaat

Stenen afdekplaat

Baksteen

Orde in bebouwingsrand bouwblok

Orde door patronen metselwerk Het zwarte huis - Bakers architecten
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Deel 1: de muur

De muur is het gezicht naar de buitenwereld; 

het sociale openbare leven van de stad. Het zorgt voor 

de afbakening van het openbare en tevens het private 

gebied en daarmee voor de duidelijkheid wat wel en 

niet toegankelijk is voor buitenstaanders. Het bakent 

dus ook de route af die buitenstaanders door het 

gebied kunnen nemen. De hoofdroute loopt tussen de 

Wijde Begijnestraat en de Plompetorengracht, maar 

er zullen ook openingen komen naar de Van Asch Van 

Wijckskade en het Wijde Begijneho< e. Daar zal de muur 

zich plaatselijk even opsplitsen, maar over het algemeen 

zal de muur vrij gesloten zijn voor de duidelijke 

afbakening van het openbare gebied. Dit zal versterkt 

worden door de straatverlichting in de afdekplaat van 

de muur te verwerken, wat tevens willekeurig geplaatste 

lantarens op het plein voorkomt.

Om de openbare ruimte van de omgeving 

daadwerkelijk het gebied binnen te trekken, zal de 

muur aansluiten bij de gemetselde voorgevels van 

de bebouwingsrand en daar naar het middenterrein 

afbuigen. 

fi guur 4.5

Locatietekening met muur

fi guur 4.6

Isometrie bakstenen muur 

met stenen afdekplaat

fi guur 4.7

Referentie verlichting in 

afdekplaatmuur 
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Daarnaast zal de muur door zowel het materiaal 

steen als door de orde en de vormgeving aansluiting 

zoeken met de omgeving. 

De orde is opgebouwd volgens een grid en 90° 

hoeken. De muur zal eveneens volgens deze rechthoekige 

orde worden opgebouwd, waarbij evenals in horizontale 

zin, ook in hoogte rekening wordt gehouden met de 

omliggende bebouwing. 

Hoewel de muur dus enigszins aansluit bij de 

omgevingsbebouwing, zal de nieuwe bebouwing niet 

helemaal een continuïteit met de bestaande bebouwing 

moeten impliceren. Het gebied zal als een modern 

woongebied dienen, dat als een soort andere wereld 

midden in de stad ligt. De baksteen zal daarom qua 

formaat en kleur afsteken bij de veelvoorkomende 

donkere steen in de omgeving. De langwerpige 

zandkleurige steen sluit aan bij de horizontaliteit van het 

metselwerk in de omgeving, maar wel op geheel eigen 

wijze. De overgang van kleur maakt het contrast tussen 

de bebouwingsrand en het middenterrein juist duidelijk. 

De muur zal worden opgebouwd als een normale 

geisoleerde spouwwand of als niet-isolerende muur waar 

dat niet nodig is. Beiden worden 450 mm dik. De forse 

dikte versterkt de robuuste uitstraling die de muur moet 

hebben (zie volgende pagina). 

fi guur 4.8

Orde van 

omgevingsbebouwing 

(Plompetorengracht)

fi guur 4.9

Opbouw muur volgens orde 

omgeving

fi guur 4.10

Referentiebeeld langwerpige 

baksteen 
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Wandopbouw muur van Bu-Bi

Gevelsteen

Spouw

Vochtwerende dampdoorlatende folie

Isolatie

Beton

fi guur 4.11

Wandopbouw muur met 

isolatie

fi guur 4.12

Detail aansluiting wand - dak

schaal 1:20

Stenen afdekplaat

met verlichting

Bitumen

Isolatie

Betonconstructie

Metselwerk Petersen

baksteen K21 (528 x

108 x 37)

Betonconstructie

Isolatie

Vochtwerende folie

Spouw 

Metselwerk

3
5

0
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Wandopbouw van Bu-Bi

Gevelsteen

Spouw

Beton

Spouw

Gevelsteen

fi guur 4.13

Wandopbouw muur zonder 

isolatie

fi guur 4.14

Detail onderdoorgang in niet-

isolerende muur

schaal 1:20

Metselwerk  Petersen

baksteen K21 (528 x

108 x 37)

Spouw

Betonconstructie

Spouw

Metselwerk

Stenen afdekplaat

met verlichting

Geveldrager

Metselwerk Petersen

baksteen K21 extra

maat 450 x 108 x 37
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Metselwerk baksteen

Petersen K21

Stenen afdekplaat incl.

verlichting

Overspanning door

betonconstructie

Stalen geveldrager

Betonconstructie t.b.v.

overspanning rustend

op kolommen

Evt. plek dilatatie

Metselwerk Petersen 

K21 (528 x 108 x 37)

Betonwand

Isolatie

Vochtwerende folie

Spouw

Stalen geveldrager
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Door de lange vorm van de baksteen, zal er voor 

de koppen van de muur een extra maat gemaakt moeten 

worden, namelijk 450 mm lang in plaats van 528 

mm. Op die manier zullen nooit de lelijke kanten van 

zaagsnedes zichtbaar worden. 

Ter plaatse van de splitsing van de muur zullen de 

isolerende muur en de niet-isolerende muur op elkaar 

aansluiten. De overspanning van de niet-isolerende muur 

rust in dit geval op een kolom verwerkt in de hoek van 

de isolerende muur. De bakstenen zullen onder de hoek 

omgaan en boven in dezelfde richting doorlopen. 

fi guur 4.15

3D impressie onderdoorgang 

in niet-isolerende muur

fi guur 4.16

Isometrie detail splitsing 

muur

schaal 1:20
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Verschillende patronen in het metselwerk zullen 

zorgen voor de orde in de muur. In het metselwerk 

onderscheiden zich vlakken met openingen en vlakken 

met uitstekende stenen.

De vlakken met uitstekende stenen zullen evenals 

het gewone verband gemetseld worden, maar er zullen 

willekeurig een aantal stenen ongeveer 20 tot 30 mm uit 

het vlak steken. Deze vlakken zullen de privacygevoelige 

ruimtes expressief maken.

fi guur 4.17

Referentiebeeld orde in gevel 

door patronen in metselwerk 

(Brick house in Nanjing China 

van architect atelier Zhanglei

fi guur 4.18

Isometrie metselwerk met 

uitstekende stenen



120

Metselwerk

Spouw

Betonconstructie

Spouw

Metselwerk

Metselwerk

Spouw

Vochtwerende folie

Isolatie

Betonconstructie

Geveldrager

Naar binnen open-

draaiend kozijn

Gevelvlak met open-

ingen in metselwerk

Geveldrager

Gevelvlak met open-

ingen in metselwerk

Venster in binnen-

zijde wand

VensterbankVensterbank
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De openingen in het metselwerk zullen juist 

voor meer open(baar)heid met de openbare ruimte 

zorgen en dergelijke ruimtes in de muur expressief 

maken. De vlakken zullen worden gecreëerd door in het 

metselverband de stenen niet altijd tegen elkaar aan te 

metselen. Een dergelijk verband is gebruikt in Kolumba 

van Peter Zumthor (zie afbeelding).

Achter de vlakken met openingen zal zich, of 

een naar binnen-openend kozijn (wanneer er sprake 

is van een binnenruimte) of een venster (wanneer een 

buitenruimte achter de muur gelegen is), bevinden. 

Waar daadwerkelijk een opening achter dit metselwerk 

bevindt, zal dus met name ‘s avonds waar te nemen zijn, 

wanneer er licht achter brandt. Dit geeft extra spanning 

en een contrast tussen overdag en ‘s avonds. Ook andere 

openingen in de muur worden op de manier als in de 

details hiernaast gedetailleerd. 

fi guur 4.19

Links: voorbeeld impressie 

openingen tussen stenen

fi guur 4.20

Midden: referentie 

metselwerk Kolumba 

museum van Peter Zumthor

fi guur 4.21

Rechts: referentie The 

Concave house van Tao Lei 

Architect Studio

fi guur 4.22

Links: detail geisoleerde 

muur met openingen in 

metselwerk + kozijn

schaal 1:20

fi guur 4.23

Rechts: detail niet-

geisoleerde muur met 

openingen in metselwerk 

schaal 1:20



122

Plein

Muur

Wijde begijnehof

Van Asch van Wijckskade

W
ijd

e
 B

e
g
ijn

st
ra

a
t

P
o

m
p

e
to

re
n

g
ra

ch
t

Detail 1

Detail 2

3
0

0

3
0

0

450

Baksteen strips

Staalconstructie

t.b.v. overstek

Metselwerk

Isolatie

Vochtwerende folie

Spouw

beton

Stenen afdekplaat

met verlichting

Bitumen

Isolatie

Betonconstructie

Kozijn in opening
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In het programma zijn een daklozenopvang en 

een resocialisatiewoning opgenomen, om de contrasten 

tussen bewoners extra aan te scherpen. Zoals eerder 

beschreven levert dit con% icten op met de andere 

bewoners. Zij zullen daarom hun toegangen krijgen aan 

de uiteinden van de slingers, zodat zij niet op het plein 

hoeven te komen. Ze zijn fysiek aanwezig, maar hoeven 

niet visueel te zijn voor anderen. De muur zal daarom op 

die plaatsen verdikken, zodat er een ruimte in ontstaat. 

Het is hierdoor niet precies duidelijk waar ze zich achter 

de muur bevinden, mede door kleine openingen in de 

gevels en grote daglichtopeningen in de daken. 

fi guur 4.24

Locatietekening met 

aanduiding verdikkingen 

in muur

fi guur 4.25

Links:detail 1 verdikking 

muur

schaal 1:20

fi guur 4.26

Rechts: detail 2 verdikking 

muur

schaal 1:20
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fi guur 4.27

Locatietekening met 

aanduiding volume

Deel 2: het volume

Het volume dat zich achter de muur bevindt, is 

het gebied waar men zich terug kan trekken en dat niet 

toegankelijk is voor buitenstaanders. Het bevindt zich 

tussen de achtertuinen van de bestaande bebouwing en 

de muur.  In contrast met de muur, zal het volume dus 

niet bij de omgeving hoeven aansluiten. Het kan zich 

daardoor meer vrijheid permitteren en in contrast met 

de muur minder orde krijgen. Het volume zal worden 

afgewerkt met gladde, witte stuc en een minimale 

zinken daktrim. Ook in de glasoppervlakten en in 

de constructie zal een ritme zoveel mogelijk worden 

ontweken. Dit door structureel glas toe te passen met 

enkel kozijnen op plaatsen waar doorgangen gemaakt 

moeten worden. 

fi guur 4.29

Rechts: referentie volume; 

Villa1 Powerhouse Company 

fi guur 4.28

Links:Isometrie volume, één 

zijde geopend
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Aangezien het volume uit langwerpige 

slingers bestaat en er zo veel mogelijk verschillende 

woninggroottes in moeten, zullen de woningen over 

de breedte georiënteerd worden. De constructie zal van 

voor naar achter overspannen worden, waardoor elke 

breedte in feite gerealiseerd kan worden. Daarbij komt 

dat de woningen op sommige plaatsen aan de achterzijde 

geen of bijna geen daglichtopeningen kunnen hebben, 

doordat de bestaande bebouwing daar gelijk achter staat. 

Het daglicht zal daarom zo veel mogelijk van voren en 

eventueel van boven gehaald moeten worden, waardoor 

deze oriëntatie ook logisch is. 

Naar het plein toe zal het volume dus geheel 

open zijn door de toepassing van structureel glas, terwijl 

de zijden aan de kant van de omliggende bebouwing 

juist gesloten worden met waar mogelijk relatief kleine 

openingen. 

De wanden worden opgebouwd uit beton met 

daar tegen aan het isolatiepakket waar op gestuct wordt. 

Het zal een breedte krijgen van ongeveer 300 mm, een 

stuk dunner dus dan de 450 mm dikke bakstenen muur. 

De randen voor de structurele beglazing worden aan 

de betonvloeren gehangen met isolatie daar tussen om 

koude bruggen te voorkomen. Op plaatsen waar deze 

rand als balkon of galerij dient, zal isokorf prefab beton 

worden toegepast met een witte coating

fi guur 4.30

Isometrie plattegronden 

constructie met verschillende 

woningbreedtes en 

schematische weergave 

doorsnede 
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Betonconstructie

Hechtmortel

Isolatie

Wapeningsnet pleister

Afwerkpleister

Structureel glas

Kozijnprofiel ten behoeve

van doorgang
310

fi guur 4.32

Referentie links: Malvern 

house van Canny Design

fi guur 4.33

Referentie rechts: Het zwarte 

huis Utrecht van Bakers 

architecten 

fi guur 4.31

Detail 1: horizontale 

aansluiting zijgevel met 

structurele beglazing

schaal 1;20 

Detail 2

Detail 1

Detail 4

Detail 3
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Stucwerk 

Structurele beglazing

Metalen daktrim

Bitumen

Isolatie

Betonconstructie

Isokorf (diepte tot glas

variabel)

Betonvloer met cement

dekvloer
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HWA

Bestrating plein

Extensief substraat

Drainageplaat

Bescherm/absorptievlies

Bitumen

Betonvloer

Parkeergarage

Cementdekvloer

Betonvloer

Isolatie

Vochtwerende folie

Betonnen kolom

fi guur 4.34

Detail 2: verticale aansluiting 

structureel glas met vloeren/ 

dak en de zichtbare randen 

voor de structurele beglazing

schaal 1:20 
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Betonconstructie

Hechtmortel

Isolatie

Wapeningsnet pleister

Afwerkpleister

Kozijn met dubbele

beglazing

Detail 2

Detail 1

Detail 4

Detail 3

fi guur 4.36

Rechts: referentie 

gestuct volume met 

daglichtopeningen; House 

IJburg van Rocha Tombal 

Architects 

fi guur 4.35

Links: detail 3, verticale 

aansluiting kozijn aan wand 

volume

schaal 1:20 

fi guur 4.37

Rechter pagina: detail 4, 

aansluiting wand aan dak 

inclusief dakraam

schaal 1:20 
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Bitumen

Isolatie

Betonconstructie

Dakraam

Betonconstructie

Hechtmortel

Isolatie

Wapeningsnet pleister

Afwerkpleister

Metalen daktrim
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Het plein

Evenals de muur zorgt de bestrating van het plein 

voor de afbakening van de openbare ruimte. Door de 

klinkers van de openbare ruimte in de omgeving door te 

zetten op het plein is het voor buitenstaanders duidelijk 

dat het gebied toegankelijk is. De gebieden die niet voor 

iedereen toegankelijk zijn, zullen dan ook een andere 

bestrating krijgen. In dit geval beton aansluitend bij 

het materiaal van het volume, aangezien die de private 

ruimte expressief maakt.

fi guur 4.39

Situatie hoe bestrating 

doorloopt vanuit de omgeving 

in het gebied 

fi guur 4.38

Bestrating omgeving van 

locatie 
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De bestaande muurtjes die zich nu in de 

toegangen naar het gebied bevinden zullen deels 

behouden blijven en deels verwijderd worden om 

toegangen te creëren. Daar waar delen weggehaald 

worden, zullen de zaagsneden van de neggen en de 

lateien afgewerkt worden met het zelfde materiaal als de 

afdekplaten van de muur. Hierdoor zullen ze deels bij de 

nieuwe bebouwing gaan horen en deels bij het bestaande 

bouwblok blijven behoren. 

fi guur 4.41

Rechts: bestaande muur 

Wijde Begijnestraat 

fi guur 4.40

Links: doorbroken muur 

Wijde Begijnestraat 
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fi guur 4.42

Aanzicht bouwblok vanaf de 

Wijde Begijnestraat

schaal 1:300
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In de Wijde Begijnestraat zal het muurtje blijven 

bestaan, maar de nissen zullen worden uitgezaagd om 

een toegang tot het gebied te creëren. De muur van 

het ontwerp start een stukje daar achter en buigt dan 

naar binnen af. Op deze plek was, in tegendeel tot de 

andere toegangen naar het gebied, nog geen bebouwing 

aanwezig die bij zowel de rand als bij het middenterrein 

behoorde. De muur blijft in dit geval tevens een stukje 

af van de naastgelegen bebouwing, zodat er aan de linker 

kant een lichtstrook voor de woning daarachter ontstaat 

en rechts de toegang biedt tot de daklozenopvang. 
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fi guur 4.43

Aanzicht bouwblok vanaf de 

Van Asch van Wijckskade

schaal 1:300

Aan de Van Asch van Wijckskade zal een deel 

van de muur blijven bestaan (afbakening van de ruimte 

voor het huis dat gedraaid en naar achter staat) en 

een deel worden gesloopt, ten behoeve van de entree 

van de parkeergarage. De muur van het ontwerp 

dient daar als vervanging. Qua hoogte en verhouding 

reageert deze toegang op de andere inhammen in deze 

bebouwingszijde. De opening in de muur is de toegang 

van de resocialisatiewoning. De vrijwel gesloten muur 

leidt men het gebied in.
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fi guur 4.44

Aanzicht bouwblok vanaf de 

Plompetorengracht

schaal 1:300
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Aan de Plompetorengracht zal het linker deel 

van de bestaande muurtjes vervangen worden door 

een deel van het ontwerp, zodat ook aan deze zijde van 

het bouwblok het gebied een klein beetje zichtbaar 

wordt. Het muurtje met de poort blijft wel behouden, 

aangezien dit bij het huisje daarnaast behoort. 
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Stap 2 Ruimtelijk en sociaal poché door con" ict

De gebieden tussen openbaar en privé, kunnen 

ruimte bieden aan sociale interactie tussen mensen 

en voor een overgang zorgen tussen beide gebieden. 

Duidelijkheid in afbakening en toegankelijkheid is 

dan wel belangrijk. Door de muur los van het volume 

te laten bewegen, ontstaat er naast ruimteijk poché, 

evengoed dus sociaal poché.  

De muur en het volume gaan het con% ict met 

elkaar aan. Naast een tussenruimte, kan het volume de 

muur ook domineren, voor meer open(baar)heid van 

een bepaalde functie. Waar beiden gelijk lopen, dient de 

muur op traditionele wijze als gevel en zorgt voor een 

sterk contrast tussen binnen en buiten.

“Since the inside is di? erent from the 

outside, the wall - the point of change - 

becomes an architectural event. Architecture 

occurs at the meeting of interior and 

exterior forces of use and space.”-R. Venturi 

in ‘Complexity and contradiction in 

architecture’ 1977 p. 86-

fi guur 4.45

Isometrie voorgevel los 

trekken van de rest van het 

pand 
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fi guur 4.46

Schema mogelijke confl icten 

tussen muur en volume 

Door de twee contrasterende delen los van elkaar 

te laten bewegen, kunnen er dus in hoofdlijnen drie 

mogelijke situaties bestaan:

1. De muur en het volume raken elkaar, de  

muur is hier de gevel.

2. Er ontstaat een tussenruimte tussen de 

muur en het volume. Dit kan zowel een private 

als een semi-openbare ruimte zijn. Duidelijkheid 

is hier van belang: als het privaat is wordt de 

tussenruimte gematerialiseerd als het volume (de 

muur is metselwerk naar het openbare gebied en  

gestuct aan de zijde van het tussengebied), als het 

semi-openbaar is de muur tweezijdig gemetseld.

3. Het volume overheerst de muur en komt 

er doorheen of laat de muur even helemaal 

verdwijnen. 
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1. Muur als gevel

Conflict muur en volume

3. Volume domineert muur2. Ruimte tussen muur en volume

Open-

baar

Privé

Tussenruimte openbaar

Tussenruimte privé

Muur weg

Volume steekt door muur

Geisoleerde muur Niet-geisoleerde muur Niet-geisoleerde muur

Deel volume steekt door muur

Encroachment

zone

Encroachment zone voor muur
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In de plattegrond gebeurt er steeds iets anders, 

waardoor de overgang van het plein naar de private 

binnenruimte ook steeds anders is. Op deze manier kan 

verschil gemaakt worden tussen de woningen en zal het 

geheel er niet snel monotoon uitzien. 

2.1 De muur als gevel

Wanneer de muur als gevel dient, zal de muur 

geisoleerd zijn. Daarnaast zal de muur de open kant 

van het volume afdichten, waardoor meer geslotenheid 

ontstaat. Daglicht zal dan door andere openingen 

in zowel het volume als in de muur gehaald moeten 

worden. De delen zullen gedetailleerd worden als 

weergegeven bij stap 1. 

De muur zorgt in dit geval voor een directe 

overgang van het openbare naar het private gebied. Dit 

zou eventueel nog iets verzacht kunnen worden door 

een encroachment zone (beschreven in het hoofdstuk 

‘Complexiteit van de stad’) toe te voegen. 

fi guur 4.47

Situatie confl ict muur-volume

schaal 1:1000 
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2.2 Ruimte tussen muur en volume

Wanneer de muur en het volume los van elkaar 

bewegen ontstaat er een tussenruimte. Deze ruimte 

kan zowel (semi-)openbaar als privaat zijn. Om dit 

verschil duidelijk te maken, zal de tussenruimte zich 

qua materiaal aanpassen aan het openbare gebied (de 

muur) of het private gebied (het volume). Dit betekent 

dat wanneer de tussenruimte (semi-)openbaar is, de 

muur aan beide zijden uit metselwerk is opgetrokken. 

Wanneer de tussenruimte privaat is, zal de muur aan de 

binnenzijde gestuct worden zoals het volume. Ook de 

neggen zullen meegenomen worden, waardoor ook vanaf 

het plein duidelijk is wanneer een ruimte achter de muur 

toegankelijke is en wanneer niet. 

In het detail hiernaast is weergegeven hoe de muur 

als gevel over kan gaan in een muur die een tussenruimte 

afschermt. Het structurele glas zal op deze plekken dus 

een aansluiting hebben met de muur. 

fi guur 4.48

Schema volume steekt door 

muur 

fi guur 4.49

Horizontaal detail overgang 

van muur als gevel naar een 

tussenruimte tussen de muur 

en het volume, schaal 1:20

Referentie: Kolumba 

museum van Peter Zumthor 
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1. Tussenruimte openbaar

2. Volume steelt door muur

2. Tussenruimte privé

Open-

baar Privé

Structureel glas

hoek t.o.v. muur

variabel

Geisoleerde muur

Kop muur of door-

lopende niet-geisoleerde

muur
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negge metselwerk of
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Tussenruimte
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fi guur 4.50

Schema volume domineert 

muur 

2.3 Volume domineert muur

Wanneer het volume de muur domineert zal de 

muur geheel of gedeeltelijk even verdwijnen. 

2.3.1 Muur geheel weg

Wanneer de muur geheel weg valt door het 

volume, zal het volume gedetailleerd worden als 

weergegeven in stap 1. Op de plek waar het volume 

begint te domineren, zal echter een aansluiting 

plaatsvinden met de muur. Omdat het niet moet lijken 

alsof de muur stopt, zal de negge aan de binnenkant 

gelegen moeten zijn. Hierdoor lijkt het volume 

esthetisch gezien geleidelijk door de muur heen te 

komen. Dit is weergegeven in het detail hiernaast. 

fi guur 4.51

Detail overgang muur als 

gevel naar muur geheel weg

schaal 1:20 
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1. Muur geheel weg

3. Volume domineert muur

3. Deel volume steekt door muur2. Volume steekt door muur
4

5
0

Structureel glas

Geisoleerde muur
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fi guur 4.52

Verticaal detail volume steekt 

door muur

schaal 1:20 

2.3.2 Volume steekt door muur

Wanneer het volume de muur niet geheel 

domineert, maar er door heen steekt, zal de muur boven 

het volume door lopen. Constructief en bouwkundig 

zullen beide delen van elkaar gescheiden zijn, aangezien 

het volume water dicht moet zijn en de ruimte moet 

isoleren en de muur enkel een esthetisch doel heeft en 

eventueel kan dienen als balustrade van een dakterras. 

De muur zal daarom over het volume heen overspannen, 

nadat het volume gerealiseerd is. De kleine ruimte tussen 

beiden zal niet waar te nemen zijn vanaf het plein.
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fi guur 4.54

Verticaal detail deel volume 

steekt door muur

schaal 1:20 

Dit principe sluit aan bij de houding beide delen 

hun eigen gang te laten gaan en niks van elkaar aan 

te trekken. Dit heb ik eveneens gezien in het Utrechts 

Stadhuism waar Miralles gevels uit verschillende periodes 

naast elkaar laat bestaan. 

In horizontale zin geldt het zelfde als in verticale 

zin, hoewel ze hier elkaar ook visueel moeten raken. 

2.3.3 Deel volume steekt door muur

Waanneer een deel van het volume door de 

muur heen steekt zal met name het structurele glas aan 

moeten sluiten op de muur. Het glas staat in dit geval 

zo ver mogelijk naar achter, zodat het lijkt alsof de muur 

eigenlijk voor het volume door had moeten lopen, maar 

overgenomen is door het volume. 

fi guur 4.53

Horizontaal detail volume 

steekt door muur

schaal 1:20 
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Structureel glas

Geisoleerde muur

Geveldrager

Muuropbouw volume

Hoekprofiel in stucwerk

Hoekstaal t.b.v. stabi-

liteit muur

Muur zonder isolatie

310
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Impressie 1

Impressie 2

Privaat tussen-

gebied
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Stap 3 Contradictie binnen-buiten

Naast de vorming van tussengebieden, ontstaan 

door het con! ict tussen de muur en het volume tevens 

verschillende overgangen of contradicties tussen binnen 

en buiten, die in combinatie met de verschillende 

woninggroottes en programma’s de wensen van 

verschillende individuen kan dienen. De één wil zich 

meer onttrekken aan het openbare leven en hecht 

veel waarde aan privacy, terwijl een ander juist meer 

contact wil of meer wil etaleren. De één wil dus meer 

openheid in de gevel en een ander niet. De één wil 

direct aan een openbaar gebied wonen, terwijl een 

ander een geleidelijke overgang prefereert. Zo zijn er 

vele mogelijkheden denkbaar. In de plattegrond op 

het maaiveld is te zien dat er, in tegenstelling tot de 

bebouwingsrand van het blok die overal direct aan het 

openbare gebied grenst, verschillende overgangen zijn 

ontstaan. 

Privé

Collectief

Semi-privé

Semi-openbaar

Openbaar

Openbaar-privé

fi guur 4.55

Analyse openbaar - privé in 

situatie ontwerp

schaal 1:500
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Naast het contrast tussen openbaar-privé, kunnen 

ook contrasten tussen open- en geslotenheid en tussen 

het interieur en exterieur een bijdrage leveren aan de 

contradictie tussen binnen en buiten. Dit heb ik tevens 

gezien in de analyses die ik heb uitgevoerd op de vijf 

gebouwen in Utrecht. Een woning kan heel open zijn, 

maar toch veel privacy hebben door een geleidelijke 

overgang van openbaar naar privé of doordat het achter 

een ander gebouw verscholen ligt. Dit zie je bijvoorbeeld 

in de impressie hiernaast (impressie 1; locatie aangegeven 

op de plattegrond op de vorige pagina). De semi-

openbare tussenruimte en de muur zorgen voor de 

overgang en geborgenheid, terwijl de woning juist erg 

open is door het vele glas. De ruimte behoort echter niet 

tot een privégebied, waardoor het qua materiaal aansluit 

bij het openbare plein. Een zelfde overgang kan ook met 

een private tussenruimte gemaakt worden, het contrast 

tussen binnen en buiten zal dan nog groter zijn (zie 

aanduiding plattegrond vorige bladzijde).

fi guur 4.56

Impressie 1; semi-openbare 

tussenruimte tussen plein en 

woningen
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In de impressie hiernaast (impressie 2) zijn 

juist directe overgangen te zien. Het kinderdagverblijf 

heeft een openbare functie en steekt daardoor door de 

muur het plein op. De overgang en het contrast zijn 

hier beide klein, wat de toegankelijkheid vergroot. De 

aangrenzende woning heeft juist de vrijwel gesloten 

muur als directe overgang die voor een groot contrast 

tussen binnen en buiten zorgt. De oriëntatie van de 

woning is dan ook van het plein af, om niet altijd 

midden in de spelende kinderen te zitten. De speelplaats 

van het kinderdagverblijf vormt echter een bu$ er naar 

het plein toe. Dit hoort bij het private deel van het 

kinderdagverblijf, waardoor de ruimte qua materiaal en 

orde bij het volume hoort. Toch behoort het tevens tot 

de openbare functie, waardoor het voor de muur gelegen 

is. Door beiden te verdiepen wordt de speelplaats wel 

fysiek afgescheiden van het plein, waardoor de kinderen 

veilig kunnen spelen en niet er van door kunnen gaan.

Ook de parkeergarage krijgt op deze manier natuurlijk 

daglicht binnen. 

fi guur 4.57

Impressie 2; 

Kinderdagverblijf met 

speelplaats en bijbehorende 

woning



161



162



163

fi guur 4.58

Vogelvlucht vanuit het 

zuidoosten
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fi guur 4.59

Vogelvlucht vanuit het 

noordoosten
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fi guur 4.60

Gevel en doorsnede zuidzijde 

plein, schaal 1:300
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De tussenruimtes en het contrast in open- en 

geslotenheid door het con! ict tussen de muur en het 

volume zorgen voor vele verschillen in de relaties die de 

woningen met het openbare gebied hebben. Ook de orde 

van de muur versterkt het contrast tussen openbaar en 

privé:

- Openingen in metselwerk: meer openheid naar 

openbare ruimte creëren

- Uitstekende stenen in metselwerk: benadrukken 

privacy-gevoelige ruimtes achter muur

Dit zorgt voor een gevelbeeld waar steeds iets 

anders gebeurt en niet steeds een stempeling plaats vindt.
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fi guur 4.61

Gevel en doorsnede noord- 

zijde plein, schaal 1:300
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fi guur 4.62

Gevel en doorsnede oostzijde 

plein, schaal 1:300
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De contradictie of overgang tussen openbaar en privé wordt tevens binnen in de 

woningen door gezet, aangezien ook binnen gradaties in privacy aanwezig zijn. 

“Men wil sociale interactie, maar tegelijkertijd ook kunnen onttrekken aan 

al het sociale verkeer. Dat geldt niet alleen voor buren en vrienden, maar 

ook voor de partner” - Gilg en Schaeppi, 2007

Daarom bestaan de woningen uit vloeiende leefruimtes, met daar binnen dichte 

‘boxen’ voor de privacygevoelige ruimtes. Wat in de één of de ander plaats vindt is 

eveneens onderhevig aan de wensen van de bewoners. Meestal zullen de slaapkamers en 

het sanitair in de ‘boxen’ gesitueerd worden, maar de leefruimte zou ook als een loft-

achtige ruimte plaats kunnen bieden aan het slapen. Hier kunnen de bewoners zelf een 

keuze in maken.

In de plattegronden is zowel het contrast tussen de muur en het volume, als het 

contrast in leefruimte en privacygevoelige ruimtes aangegeven. Om het verschil tussen 

de woningen duidelijk te maken, zal ik ze apart toelichten. 

Vloeiende leefruimte

Privacyboxen

fi guur 4.63

Isometrie woning met 

vloeiende leefruimte 

en privacyboxen
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VERD 1

VERD 2

BG
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1.

2.

6.

7.

8.

9.

3.

4.

5.10.
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Programma:

1. Hellingsbaan

2. Parkeergarage

3. Parkeerboxen

4. Bergingen

5. Hellingsbaan fi etsers

6. Lift en trap

7. Woning 10 gezinswoning 

8. Kinderdagverblijf

9. Speelplaats KDV

10. Buitenberging KDV

fi guur 4.64

Plattegrond niveau -1

schaal 1:500
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2.3.

4.

5. 

6. 

7. 

7. 

8. 

9.

10.

11. 

12. 

14. 

15. 

16. 

17.

18.

19.

20.21.

1.
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Programma:

1. Plein

2. Semi-openbare 

tussenruimte

3. Woning 1 gezinswoning 

4. Woning 2 Maisonette

5. Woning 3 Patiowoning

6. Woning 4 studio

7. Trappenhuis

8. Lift

9. Woning 7 

resocialisatiewoning

10. Entree parkeergarage

11. Woning 8 

bejaardenwoning

12. Tuin woning 8

13. Berging bestaand pand

14. Tuin bestaand pand

15. Kinderdagverblijf

16. Woning 10 gezinswoning

17. Woning 11 Loft

18. Private tussenruimte, 

tuin van loft

19. Werkplek/ atelier

20. Daklozenopvang

21. Buitenruimte 

daklozenopvang

13. 

fi guur 4.65

Plattegrond niveau BG

schaal 1:500
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1.

2.
3.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
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Programma:

1. Woning 1 gezinswoning

2. Woning 2 Maisonette

3. Trappenhuis

4. Woning 3 patiowoning

5. Woning 5 studio

6. Lift

7. Woning 7 

resocialisatiewoning

8. Woning 9 studentenwoning

9. Woning 12 studio

fi guur 4.66

Plattegrond niveau +1

schaal 1:500
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1.

2.

2.

3.

4. 

4. 
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Programma:

1. Woning 1 gezinswoning

2. Trappenhuis

3. Lift

4. Woning 6 Penthouse

fi guur 4.67

Plattegrond niveau +2

schaal 1:500
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Woning 3

Woning 4 en 5

33

55
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Woning 1

Woning 2
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Privacy-gevoelig 

Privé (binnen)

Privé (buiten)

Collectief privaat

Semi-privé

Semi-openbaar

Openbaar

Openbaar-privé

Programma:

1. Entree

2. Hal

3. Meterkast

4. Sanitair

5. Berging 

6. Leefruimte incl. 

keuken

7. Slaapkamer

8. Patio

9. Encroachment zone

10. Balkon

Woning 1 Gezinswoning 150 m2

Woning 1 is een gezinswoning van ongeveer 

150 m2 en heeft 3 slaapkamers en 2 kleine badkamers. 

De woning heeft zijn entree aan de semi-openbare 

tussenruimte die bereikbaar is vanaf het plein. Verder 

is de woning vrij ambigu in zijn relatie tot de openbare 

ruimte. Aan de kant van de Wijde Begijnestraat 

bevinden zich een encroachment zone en balkons tussen 

de muur en de daadwerkelijke binnenruimte, maar door 

de grote opening in de muur is de woning hier erg open 

naar het plein toe. Daarnaast is er een buitenruimte 

die juist geheel inpandig ligt en dus veel privacy heeft, 

terwijl de woning aan de tussenruimte juist weer erg 

open is. 

fi guur 4.68

Isometrie analyse openbaar 

naar privé woning 1
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1.

2. 3.

7.
6.

8.

4.

9.

10.

5.

BG 

VERD 1

VERD 2

7.

4.

6.

6.

6.
10.

7.

4.

6.
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Woning 2 Maisonette 115 m2

Woning 2 is een tweelaags appartement van 

ongeveer 115 m2 met twee slaapkamers. Evenals woning 

1 heeft deze woning zijn entree aan de semi-openbare 

tussenruimte. De gevel aan deze tussenruimte is geheel 

open, maar door de muur wordt het toch enigszins 

afgeschermd van het openbare plein. De buitenruimtes, 

een encroachment zone en een balkon op de verdieping, 

liggen eveneens aan deze zijde. De woning is daarmee 

bijna geheel richting de tussenruimte georiënteerd.

Woning 3 Patiowoning 90 m2

Woning 3 is een patiowoning van ongeveer 90 

m2. De woning ligt geheel verscholen achter de muur en 

het trappenhuis dat semi-privé is, maar wel toegankelijk. 

Het daglicht wordt via de patio binnen gehaald, en de 

woning is dan ook georiënteerd en met name open naar 

de patio. Om het geborgen karakter extra te versterken 

is de woning toegankelijk via het trappenhuis op de 

eerste verdieping en is de patio op de begane grond niet 

toegankelijk. In het metselwerk naast de galerij kent 

opening, om te verduidelijken dat er een toegankelijk 

gebied achter ligt.

Woning 4 en 5  Studio 15 m2

Woningen 4 en 5 zijn kleine studiootjes van elk 15 

m2, maar hebben wel eigen voorzieningen. Ze bevinden 

zich ter plaatse van de grote opening in de muur, maar 

zijn door de hal van het trappenhuis gescheiden met 

het plein. Aan de achterzijde zijn ramen, aangezien het 

bestaande pand daar achter een blinde gevel heeft. 

Programma:

1. Entree

2. Hal

3. Meterkast

4. Sanitair

5. Berging

6. Leefruimte incl. 

keuken

7. Slaapkamer

8. Vide

9. Patio

9. Encroachment zone

10. Balkon

Privacy-gevoelig 

Privé (binnen)

Privé (buiten)

Collectief privaat

Semi-privé

Semi-openbaar

Openbaar

Openbaar-privé

fi guur 4.69

Isometrie analyse openbaar 

naar privé woning 2,3,4 en 5
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1.
2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

6.

6.

7.

7.

7.

7.

7.

8.

9.

10.

11. 11.

9.

8.

1.

1.

1.

BG 

VERD 1

Woning 2

Maisonette

Woning 3

Patiowoning

Woning 4

Studio

Woning 5

Studio
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Woning 8

Woning 9
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Woning 6

Woning 7
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Woning 6 Penthouse 150 m2

Woning 6 is een penthouse op de 2e verdieping 

en telt ongeveer 150 m2. De woning steekt boven de 

muur uit om te pronken en is dan ook heel open naar 

het plein toe. De binnenruimte wordt enkel van de 

muur gescheiden door de buitenruimtes; een balkon 

en een groot dakterras. De woning is bereikbaar via het 

trappenhuis  tussen de muur en het volume vanaf de 

semi-openbare tussenruimte en het trappenhuis vanuit 

de parkeergarage met de lift. De lift komt direct uit in 

de woning, alleen de eigenaar van het penthouse kan op 

deze verdieping met de lift komen.

Programma:

1. Entree

2. Hal

3. Meterkast

4. Sanitair

5. Berging/ kast

6. Leefruimte incl. 

keuken

7. Slaapkamer

8. Lift en trappenhuis

9. Dakterras

10. Balkon

Privacy-gevoelig 

Privé (binnen)

Privé (buiten)

Collectief privaat

Semi-privé

Semi-openbaar

Openbaar

Openbaar-privé

fi guur 4.70

Isometrie analyse openbaar 

naar privé woning 6
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2.

3. 4.

4.

5.

5.

6.

10.
6.

7.

7.

9.

8.

1.

VERD 2
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Programma:

1. Entree

2. Hal

3. Meterkast

4. Sanitair

5. Berging 

6. Leefruimte incl. 

keuken

7. Slaapkamer

8. Dakterras

9. Carport

Privacy-gevoelig 

Privé (binnen)

Privé (buiten)

Collectief privaat

Semi-privé

Semi-openbaar

Openbaar

Openbaar-privé

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1.

8.

9.

BG

VERD 1

fi guur 4.71

Isometrie analyse openbaar 

naar privé woning 7
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Woning 7 Resocialisatiewoning 65 m2

De resocialisatiewoning is direct toegankelijk 

vanaf de Van Asch van Wijckskade en heeft daar 

tevens een parkeerplaats. De bewoner hoeft dus niet 

op het plein of in de parkeergarage te komen. Er is een 

contradictie tussen binnen en buiten door de muur, 

dat eveneens wordt versterkt door de kleine openingen 

en de uitstekende stenen in de orde van de muur. De 

woning krijgt zijn daglicht met name van boven en via 

het dakterras op de verdieping. Ook de buitenruimte 

is totaal afgescheiden van het openbare gebied. De 

bewoner kan hier als een kluizenaar leven.
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Woning 8 Bejaardenwoning 105 m2

De bejaardenwoning steekt door de muur heen 

het plein op, voor de openheid naar het openbare 

leven, zodat er wat levendigheid te zien valt. De woning 

heeft dan ook een verhoogde encroachmentzone 

aan de voorkant, die kan dienen als zitplek. De 

overige buitenruimte van de woning bevindt zich 

evenals de slaapkamer achter de muur voor rust en 

in de tuin een plek uit de wind. De woning is geheel 

rolstoeltoegankelijk. 

Woning 9 Studentenwoning 200 m2

De studentenwoning ligt boven de 

bejaardenwoning en telt vier kamers en een twee-

kamerappartement zonder eigen sanitaire voorzieningen. 

De entree bevindt zich bovenaan de trap die vanaf het 

plein bereikbaar is. De bejaarden en de studenten zullen 

elkaar dus regelmatig tegenkomen, maar om overlast te 

voorkomen is bij de studentenwoning de buitenruimte 

juist aan de pleinzijde gesitueerd en is de woning naar 

de achterzijde erg gesloten. Daarnaast is de gezamenlijke 

leefruimte boven de entree van de parkeergarage 

gesitueerd en niet boven de bejaardenwoning. De 

woningen zullen ook goed geisoleerd worden tegen 

geluidsoverlast.

Programma:

1. Entree

2. Hal

3. Meterkast

4. Sanitair

5. Berging incl. was-

machineaansluiting

6. Leefruimte incl. 

keuken

7. Slaapkamer

8. Encroachment zone

9. Tuin

10. Balkon

11. Parkeergarage

12. Fietsenberging

Privacy-gevoelig 

Privé (binnen)

Privé (buiten)

Collectief privaat

Semi-privé

Semi-openbaar

Openbaar

Openbaar-privé

fi guur 4.72

Isometrie analyse openbaar 

naar privé woning 8 en 9
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2.

2.

3.

3.

4.

4.

4.
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5.

5.

6.

6.

6.

9.

8.

7.

7.

7.

7.
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1.

11.

12.

10.

10.

1.

BG

VERD 1

Woning 9
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Bejaardenwoning
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Woning 12 en 

collectieve werkplek

Daklozenopvang

eekk
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Woning 10 met kinderdagverblijf

Woning 11
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1.

1.

2.

4.

4.

4.

4.

5.

6.

6.

9.

10.

10.

11.

12.

7.

7.

8.

8.

13.

7.

7.

5.

5.

5.

2.

3.

3.

VERD -1

BG
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Kinderdagverblijf 170 m2

Het kinderdagverblijf is direct toegankelijk vanaf 

het openbare plein, ten behoeve van de publieke functie. 

Dit karakter wordt versterkt door dat hier het volume 

de muur geheel domineert. De binnenruimte wordt 

dus enkel door glas van buiten gescheiden, waardoor er 

weinig contrast is en de ruimte heel toegankelijk is. De 

groepsruimtes zijn dan ook aan de pleinkant gelegen, 

terwijl het sanitair, de slaapkamers, de berging en de 

keuken aan de achterzijde gelegen zijn. De speelplaats 

bevindt zich op niveau -1 op het plein, waardoor de 

ruimte wel afgebakend wordt en de kinderen veilig 

kunnen spelen.

Woning 10 Gezinswoning 170 m2

De gezinswoning naast het kinderdagverblijf telt 

drie slaapkamers. In contrast met het kinderdagverblijf is 

de woning direct gescheiden van het plein door de muur 

en georiënteerd naar de buitenruimte aan de achterkant. 

Op die manier is de woning afgescheiden van de 

speelplaats en gericht op een rustige buitenruimte. Het 

contrast openbaar en privé wordt versterkt door de 

plaatsing van de privacygevoelige ruimtes direct tegen de 

muur, die in de gevel expressief worden gemaakt door de 

uitstekende stenen in het metselwerk. De entree bevindt 

zich eveneens wat verscholen van het plein in de rustige 

steeg naar het Wijde Begijneho# e.

Programma:

1. Entree

2. Hal

3. Meterkast

4. Sanitair

5. Berging

6. Leefruimte incl. 

keuken

7. Slaapkamer

8. Groepsruimte KDV

9. Kantoor

10. Vide

11. Speelplaats KDV

12. Tuin

13. Hellingsbaan fi etser 

parkeergarage

Privacy-gevoelig 

Privé (binnen)

Privé (buiten)

Collectief privaat

Semi-privé

Semi-openbaar

Openbaar

Openbaar-privé

fi guur 4.73

Isometrie analyse openbaar 

naar privé woning 10 met 

kinderdagverblijf
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Woning 11 Loft 120 m2

De loft is geheel open naar het plein, maar kent 

een bu$ er door de private tussenruimte tussen de 

binnenruimte en de muur. Dit zorgt voor meer privacy, 

aangezien in de leefruimte ook geslapen wordt. De 

entree bevindt zich in het collectieve trappenhuis, ook 

dit zorgt voor een geleidelijke overgang naar binnen; na 

de collectieve ruimte wordt een hal betreden gelegen aan 

de buitenruimte en pas daarna wordt de daadwerkelijke 

binnenruimte betreden. Ook aan de achterzijde is een 

kleine buitenruimte, afgeschermd door een bestaande 

muur. Verder is de woning aan deze zijde gesloten, de 

oriëntatie richt zich dus naar het plein en de private 

tussenruimte. De tussenruimte zal qua materiaal dan 

ook behoren tot het volume. Het vergroot hier dus 

als het ware de binnenruimte en de muur vormt de 

daadwerkelijke afscheiding.

Programma:

1. Entree

2. Hal

3. Meterkast

4. Sanitair

5. Berging 

6. Leefruimte incl. 

keuken en slaapruimte

7. Kast

8. Private tussenruimte; tuin

9. Tuin

Privacy-gevoelig 

Privé (binnen)

Privé (buiten)

Collectief privaat

Semi-privé

Semi-openbaar

Openbaar

Openbaar-privé

fi guur 4.74

Isometrie analyse openbaar 

naar privé woning 11
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Collectieve werkplek/atelier 70 m2

De collectieve werkruimte/ atelierruimte bevindt 

zich geheel achter de muur, zodat een rustige plek 

afgeschermd van het openbare gebied ontstaat. De 

entree ligt echter wel aan het plein in het collectieve 

trappenhuis. Dit stuk van het volume komt door de 

muur heen, zodat de entree vanaf het plein wel duidelijk 

is. 

Woning 13 Studio 60 m2

De studio op de verdieping is ook via het 

collectieve trappenhuis bereikbaar, hoewel het een eigen 

voordeur heeft op het plein. De woning bevindt zich 

direct achter de muur, wat voor een directe overgang 

zorgt. Ook de buitenruimte is daar gelegen, hoewel dat 

vanaf het plein niet direct zichtbaar is. Toch wordt de 

openheid naar het plein vergroot door de openingen in 

het metselwerk en de vensters die daar achter gelegen 

zijn.

Programma:

1. Entree

2. Hal

3. Meterkast

4. Sanitair

5. Berging incl. was-

machineaansluiting

6. Leefruimte incl. 

keuken/ slaapruimte

7. Werkplek/atelierruimte

8. Collectief trappenhuis

9. Groenstrook

10. Loggia

Privacy-gevoelig 

Privé (binnen)

Privé (buiten)

Collectief privaat

Semi-privé

Semi-openbaar

Openbaar

Openbaar-privé

fi guur 4.75

Isometrie analyse openbaar 

naar privé woning 13 en 

collectieve werkplek/atelier
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Daklozenopvang

De daklozenopvang is toegankelijk vanaf de 

Wijde Begijnestraat door een kleine opening tussen het 

bestaande muurtje en het begin van de muur van het 

ontwerp. Hierdoor hoeven de daklozen niet het plein op 

te komen. Voor dat de binnenruimte betreden wordt, 

is er dan ook een buitenruimte waar ze kunnen zitten. 

Binnen is er een algemene ruimte met een keuken en 

zithoek die met name van boven wordt verlicht. Op 

het plein doet de muur gesloten aan. Wel wordt er een 

subtiele relatie tot stand gebracht door de openingen in 

het metselwerk.

Naast de algemene ruimte,, zijn er vier bedsteden 

met elk 2 bedden boven elkaar. De ruimtes zijn van 

elkaar af te sluiten voor wat privacy. Ook is er een 

sanitaire voorziening aanwezig. 

Deze daklozenopvang is niet groot, maar als er 

her en der door de stad dergelijke opvangen worden 

opgenomen, is dat niet nodig.

Programma:

1. Entree

2. Zitplek buiten

3. Binnenruimte met banken 

en keuken

4. Sanitair

5. Berging

6. Bedstee (twee boven 

elkaar)

Privacy-gevoelig 

Privé (binnen)

Privé (buiten)

Collectief privaat

Semi-privé

Semi-openbaar

Openbaar

Openbaar-privé

fi guur 4.76

Isometrie analyse openbaar 

naar privé daklozenopvang
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Gebonden complexiteit

Contrasterende delen: volume en muur Gebonden door inflectie 

door continuïteit tussen de delen

Muur en volume lijken twee aparte delen,

maar vormen samen 1 doos
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fi guur 4.77

Schema gebonden 

complexiteit

Stap 4 Gebonden complexiteit

Tot slotte moet de verscheidenheid aan woningen gebonden worden tot 

een geheel om chaos te voorkomen en een bepaalde mate van anonimiteit te 

waarborgen. Daarnaast moet ook de contrasterende belending op een bepaalde 

manier gebonden worden, zodat de muur en het volume niet twee aparte delen 

blijven. 

Hoewel de muur en het volume sterk contrasteren vormen ze, waar ze beiden 

voorkomen, ook altijd een geheel doordat de muur de vierde gevel van het volume 

is.Wanneer de muur niet de gevel vormt, wordt dit principe versterkt door enkel 

met structureel glas de binnenruimte af te bakenen. Dit principe valt onder het 

middel in% ectie van gebonden complexiteit.

In% ectie: principe om diverse delen te onderscheiden van elkaar en 

tegelijkertijd een continuïteit te impliceren, gebaseerd op de inherente 

karakteristieken van de delen. (Robert Venturi, Complexity and 

contradiction in architecture,  1977 p. 88-98)

Deze continuïteit vormt evenals de gulden spiraal dat in het Cultureel 

Centrum van Aalto deed, voor een laag over de beiden delen. Daarnaast kruizen de 

contrasterende delen in mijn ontwerp ook steeds, waardoor ze niet als twee losse 

bouwwerken waargenomen worden. Het principe in het schema hiernaast is in het 

ontwerp overal consequent toegepast.
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fi guur 4.78

Vogelvlucht ontwerp met 

aangegeven een aantal 

daglichtopeningen in zowel 

de muur als in het volume

Zoals gezegd moeten alle verschillende woningen dus tot een geheel 

gebonden worden om chaos te voorkomen en een bepaalde mate van anonimiteit 

te bewerkstelligen. In mijn ontwerp bestaan alle verschillende woningen uit een 

bepaalde relatie tussen de muur en het volume, die overal voldoen aan een vastgestelde 

vormgeving en materiaal. Hierdoor worden de verschillende woningen niet als losse 

gebouwen ervaren. Met name de muur is daar in erg sterk. Daarnaast wordt de eenheid 

versterkt doordat zowel in de muur als in het volume een bepaald aantal kozijnformaten 

is gebruikt, die welliswaar willekeurig worden toegepast, maar toch vormen ze eveneens 

een laag over alle losse delen. Ook dit valt onder het begrip in% ectie. 

Door dat de muur door het hele ontwerp door loopt en de gevelopeningen 

niet per woning gestempeld worden, zijn de losse delen niet meer afzonderlijk waar te 

nemen. Geen woning ziet er hetzelfde uit in de gevel, maar toch vormen ze samen een 

geheel. 

Literatuur

Gilg & Schaeppi, M. &. (2007). Lebensräume, Auf der Suche nach zeitgemassem  

 Wohnen. Zürich: Niggli Ag.

Venturi, R. (1977). Complexity and contradiction (2e editie 1977 ed.). 3 ames and  

 Hudson Ltd, London.
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Betekenis 

Venturi voor 

de stad

Dit onderzoek had als doel te onderzoeken op welke manier complexiteiten en 

contradicties in de architectuur van een collectief woongebouw toepasbaar konden 

worden gemaakt op de sociale aspecten van een hedendaagse Nederlandse stad. Dit 

om een stap verder te gaan op de theorie van Robert Venturi, die de middelen vrijwel 

alleen gebruikte voor de architectuur zelf. Mij leek het juist interessant te kijken welke 

bijdrage een architectuur van complexiteiten en contradicties kan leveren voor de 

sociale, ruimtelijk en architectonische problemen in een stad. Veronderstellend dat de 

fysieke en sociale ruimte invloed op elkaar kunnen hebben. 

Uit het onderzoek naar de problemen in een Nederlandse stad en de standpunten 

van Jane Jacobs en een aantal vooraanstaande architecten, stedenbouwers, sociale 

wetenschappers en economen, die in de essaybundel ‘De Levende stad’ ingaan op de 

betekenis van Jacobs vandaag de dag, heb ik een aantal aspecten kunnen destilleren als 

uitgangspunten voor het ontwerp.  

- Meer sociale diversiteit, op  zowel groot als klein schaalniveau, om problemen 

door compartimentering en homogeniteit tegen te gaan. Hoewel er op dit punt 

Conclusie en evaluatie
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al veel vooruitgang is geboekt sinds het ontstaan van de monofunctionele en 

gecompartimenteerde stad, is hier zeker op klein schaalniveau nog veel te winnen.

Dit door meer inhoudelijke verschillen in de woningen te maken, omdat daar 

vandaag de dag vraag naar is en dit waarschijnlijk meer sociale diversiteit tot 

stand kan brengen doordat elke woning dan een andere doelgroep aantrekt.

- De stad behoeft op grote schaal niet meer functiediversiteit, omdat de 

gecompartimenteerde stad heeft uit kunnen bloeien tot een policentrisch 

krachtenveld. Dit dankzij de toegenomen mobiliteit en de wens om rustig te 

wonen en andere functies en levendigheid in de nabijheid te hebben. Wel wil 

men steeds weer meer het wonen en werken combineren.

- Een goede balans vinden tussen privacy en sociale interactie. Men wil zich 

kunnen onttrekken aan al het sociale verkeer, maar om problemen en onbegrip 

tussen groepen te voorkomen is sociale interactie zeer belangrijk. Daarnaast zoekt 

men een stad ook op vanwege het sociale leven. 

- Een goede balans vinden tussen individuele identiteit en anonimiteit. In wijken 

van de moderne stadsplanning is gebleken dat te veel anonimiteit geen positieve 

invloed had op het sociale leven en de ontwikkelingen van de individuele 

identiteit, toch is een bepaalde mate van anonimiteit ook erg geliefd in de stad. 

Men wil niet, zoals in dorpen, alles met elkaar delen.

Met behulp van de architectonische middelen uit de theorie heb ik geprobeerd 

met het ontwerp in te spelen op de genoemde problemen. Maar wat heeft Venturi 

in dit gebouw nou daadwerkelijk betekend voor de stad? Draagt het gebouw bij aan 

de problemen die geconstateerd zijn?  Uiteraard zijn de sociale gevolgen moeilijk te 

voorspellen. Daar zou een sociaal onderzoek voor nodig zijn. Wel zal ik per probleem 

evalueren of de middelen van Venturi in het ontwerp expressief zijn gemaakt en of ze 

het gestelde probleem aanpakken.

Meer sociale diversiteit door meer inhoudelijke verschillen

Doordat de woningen in zowel grootte, als programma, als in hun relatie tot 

het openbare gebied verschillen, zou elke woning een aparte doelgroep aan moeten 

trekken. Hierdoor kunnen de echte inhoudelijke verschillen voor meer sociale diversiteit 

binnen het collectieve woongebouw zorgen. In theorie lijkt het te werken, toch is het 

maar de vraag of dit in de praktijk ook zo zal werken. Parochiale domeinen zorgen in 

een stad voor natuurlijke scheidingen van bepaalde bevolkingsgroepen met dezelfde 
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omgangsvormen, normen en waarden enzovoorts. Men 

zoekt elkaar op. Willen contradictoire mensen dus wel 

naast elkaar wonen en zorgt dit niet juist voor con% icten 

tussen mensen die totaal verschillen? Of heeft dit wel een 

positieve invloed op het begrip voor elkaar en voorkomt 

het botsingen tussen groeperingen? En in hoeverre 

kunnen contrasterende mensen naast elkaar wonen, 

gaat het hierbij om relatief ‘zachte’ verschillen door 

inkomens, leeftijden en gezinssamenstelling, of kunnen 

daklozen of een resocialiserend persoon daadwerkelijk 

opgenomen worden in een collectief woongebouw? Waar 

zal precies de grens liggen; allochtoon/ autochtoon, 

arm/rijk? Deze vragen zouden in een sociaal onderzoek 

verder onderzocht moeten worden om de daadwerkelijke 

uitwerking van veel inhoudelijke verschillen in 

programma en architectuur op het sociale leven in de 

stad te achterhalen. De veronderstelde relatie tussen 

de fysieke en de sociale ruimte wordt niet bewezen 

door dit ontwerp en zou moeten blijken uit het sociale 

onderzoek. Toch lijkt het me erg interessant om dit met 

een dergelijk ontwerp te testen.

Meer wonen en werken combineren

Dit standpunt had geen grote gevolgen voor 

het ontwerp, en kan in principe in elk programma 

van eisen verwerkt worden. Er zijn dan ook verder 

geen ingrijpende middelen ingezet om dit punt te 

bewerkstelligen.De combinatie van wonen en werken 

kan goed werken en wordt tegenwoordig al vaker 

toegepast.

Balans tussen privacy en sociale interactie

In het ontwerp zijn veel gradaties tussen openbaar 

en privé verwerkt, die zorgen voor plekken voor 

fi guur 5.1

Contrast in de samenleving
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interactie met onbekenden (het plein), met buren (de tussenruimtes en de collectieve 

werkplek) en met gezinsleden (de leefruimte), maar ook voor plekken waar men 

zich geheel kan onttrekken aan al het sociale verkeer, ook van dat van het gezin of 

huisgenoten (privacyboxen). De plekken voor interactie zijn zo gesitueerd dat men er 

ook moet komen om bijvoorbeeld hun eigen woning te betreden. Een gezamenlijke 

binnentuin die op geen enkele route ligt, werkt volgens mij namelijk niet zoals het 

bedoeld is. Hoewel er dus voldoende plaats is voor sociale interactie, zal het wel vanuit 

de mensen zelf moeten komen en dit zal moeten blijken wanneer er daadwerkelijk 

mensen in dit ontwerp zouden wonen.

Balans tussen individuele identiteit en anonimiteit

De balans tussen individuele identiteit en anonimiteit was misschien wel 

het meest lastige standpunt van dit onderzoek om te verwerken in een ontwerp. 

Het is geen wetenschap waar de balans precies moet liggen. Met de bouw van de 

moderne stadswijken na de oorlog bleek te veel anonimiteit en uniformiteit geen 

positieve invloed te hebben op het leven in de stad en de individuele ontwikkeling 

fi guur 5.2

Impressie tussenruimte 

ten behoeve van de sociale 

interactie tussen mensen
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in de maatschappij. Er kwam daar snel felle kritiek 

op, waardoor in het postmodernisme getracht 

werd meer diversiteit in de bebouwing binnen een 

wijk aan te brengen om meer sociale diversiteit en 

individuele identiteit te bewerkstelligen. Toch kan 

ook nu nog getwijfeld worden aan daadwerkelijke 

individuele identiteit, wanneer de wijken vaak nog 

gecompartimenteerd zijn in blokken of rijen en wanneer 

de gecatalogiseerde en vrijwel uniforme woningen slechts 

kleine verschillen kennen in hun uiterlijk. Doordat de 

woningen vaak inhoudelijk weinig verschillen, blijven ze 

een zelfde doelgroep aantrekken.

Daarnaast speelt anonimiteit volgens mij nog 

steeds een erg belangrijke rol in de stad en wil men 

tot op zekere hoogte vaak een bepaalde mate van 

anonimiteit hebben. Stedelingen willen niet alles delen 

en te veel opvallen. 

In het ontwerp heb ik daarom getracht wel meer 

individuele identiteit te creëren, maar alle individuele 

woningen toch te binden tot een geheel. Hierbij wilde 

ik geen chaos van individuele identiteiten, maar ook 

geen anonieme woningen die dezelfde stempeling van 

gevelopeningen hebben. Elke woning is inhoudelijk 

anders, waardoor ook de gevel met de openingen 

steeds anders is, hoewel maar gebruik is gemaakt van 

een bepaald aantal formaten van de kozijnen. Door 

het sterke geheel dat de muur vormt over het gehele 

gebouw, kan het al die verschillen opvangen zonder dat 

het een chaos wordt. Daarnaast is hierdoor niet meer 

precies zichtbaar van waar tot waar een woning zich 

precies achter de gevel bevindt. Hierdoor wordt toch een 

bepaalde mate van anonimiteit bereikt. 

Toch blijft het de vraag of dit de juiste balans 

is tussen identiteit en anonimiteit, hoewel dit 

waarschijnlijk voor elke individu ook weer anders ligt. 

Doordat de ene woning door het con% ict tussen muur en 
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volume meer anonimiteit heeft dan de ander, wordt daar 

in het ontwerp wel op ingespeeld.

Ten slotte kan ik concluderen dat de 

architectonische middelen uit de theorie van Robert 

Venturi zeker een bijdrage aan de ruimtelijke en 

architectonische aspecten in een stad kunnen leveren. 

Minder monotonie, inhoudelijke verschillen en 

verscheidenheid in de relatie tussen binnen en buiten 

kunnen bereikt worden. Of dit in de praktijk ook 

invloed heeft op het sociale aspect  valt zonder een 

sociaal onderzoek niet te bewijzen. Toch biedt de 

veronderstelde relatie tussen de sociale en fysieke ruimte, 

in combinatie met  Jacobs’ standpunt voor meer sociale 

diversiteit tegen homogeniteit en Venturi’s complexiteit 

tegen monotonie en uniformiteit, een interessante 

mogelijkheid voor de aanpak van problemen in de stad.

fi guur 5.3

Gevelaanzicht muur met 

daar achter de verschillende 

woningen
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