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 if you think of Brick

and you say to Brick,

“What do you want Brick?”

And Brick says to you

“I like an Arch.”

And if you say to Brick

“Look, arches are expensive, 

and I can use a concrete lentil over you. 

What do you think of that?”

“Brick?”

Brick says:

“... I like an Arch”

-Louis I. Kahn-
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De architect en naaktheid, twee begrippen 

die niet snel met elkaar in verband worden 

gebracht, vormden de start van het 

afstudeeratelier ‘the naked architect, the bare essence 

of beauty’. Een beladen titel voor een project 

met als doel het denken over het maken te 

ondervragen.

Nu is de vraag wat dit met de titel te maken 

heeft; eerlijkheid duurt het langst. Ook hier 

geldt dat een dergelijke titel een beetje vreemd 

is voor een afstudeerproject binnen de master 

Architecture, Building and Planning. In dit 

verslag zal blijken dat ik het tektonisch bouwen 

ondervraagd heb in de context van een 

kritisch regionaal ontwerp. Een tektonische 

houding vertaal ik met helderheid en 

materiaaleerlijkheid. Eerlijkheid als synoniem 

voor tektoniek. Met deze informatie in het 

achterhoofd resulteert het tweede deel van het 

spreekwoord tot een ietwat gewaagd geheel. 

Enige nuance is hier echter op zijn plek. Met 

‘duurt het langst’ doel ik niet op een tijdsspanne 

waarin tektoniek gecreëerd wordt, maar bedoel 

ik zoveel als ‘zal het langst voortduren’. 

Ik ben van mening dat de rol van tektoniek 

in kritisch regionale architectuur gebaat is 

bij een gedurfd statement en de discussie die 

hieruit volgt. Het is geen onderwerp dat in zijn 

geheel met fluwelen handschoenen aangepakt 

moet worden. Ik hoop dat dit thema mij op 

een positieve manier zal achtervolgen in mijn 

leven, dit afstudeerproject heeft voor mij geen 

duidelijk gedefinieerd einde.

En dat is maar goed ook...

Proloog
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“…. Every building is built for a specific use in a specific place 

and for a specific society”

-Peter Zumthor-



- 11 -

De context geeft richting aan de vorm van het 

gebouw, de organisatie van de functies en de 

relatie tussen binnen en buiten. Historicus Spiro 

Kostof stelt dat de historie van de architectuur 

voor een groot deel bestaat uit de studie naar 

de interactie van gebouwen met elkaar en 

met de natuur. Gebouwen moeten beschouwd 

worden als componenten van een contextueel 

arrangement dat constant onderhevig is aan 

verandering.1 De fascinatie voor de relatie 

tussen gebouw, landschap en regio vormt het 

uitgangspunt voor deze afstudeeropgave. 

Een concrete casus met een actuele 

maatschappelijke relevantie vormde 

een belangrijk uitgangspunt voor de 

afstudeeropgave. Een locatie die hieraan 

voldoet is gevonden in de vorm van het 

stadje Wassenberg, gelegen op de grens van 

Nederland en Duitsland. Deze idyllische rurale 

stad staat bekend om haar schitterende natuur 

bestaande uit heuvelruggen begroeid met een 

diverse flora. Recente plannen de stad in oude 

glorie te herstellen geven deze afstudeeropgave 

een actueel maatschappelijk karakter. In 

Wassenberg is men op zoek naar het beeld 

van een stad welke niet alleen omringt wordt 

door een landschappelijke context, maar dat 

zijn bestaan aan deze context te danken heeft. 

De geplande stadssanering staat in het teken 

van een respectvolle architectonische houding 

richting het landschap en de regio.

Het regionalisme is een bekende 

architectuurstroming welke een synoniem 

vormt voor de aanpak waar met in de sanering 

van Wassenberg naar streeft. De kern van het 

regionalisme is het teruggrijpen naar lokaal 

gebonden materialen en technieken en naar 

een lokaal vormenvocabulaire.    De houding 

die in deze afstudeeropgave geadopteerd is, is 

hier een afgeleide van. Een kritische houding 

is noodzakelijk bij het nadenken over regionale 

architectuur om zo de actuele relevantie 

van de opgave te kunnen waarborgen. Er 

moet onderscheid gemaakt worden tussen 

een kritische vorm van regionalisme en 

hypothetische pogingen een verloren 

vernaculaire architectuur op een onrealistische 

manier nieuw leven in te blazen. De theorie die 

hierop inspeelt is het kritisch regionalisme.

De schrijver die het meest met het kritisch 

regionalisme geassocieerd wordt is Kenneth 

Frampton. In 1983 schreef hij het essay 

“Towards a Critical Regionalism: Six Points for 

an Architecture of Resistance”. Dit essay eindigt 

met misschien wel de belangrijkste quote: “how 

to become modern and to return to sources; how 

to revive an old, dormant civilization and take 

part in universal civilization”. Frampton wijst 

beide paradoxen af en stelt een bemiddelaar 

Abstract

1 S. Kostof. “A History of 
Architecture. Settings and 
Rituals”, 1995.
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voor, een architectuur met een kritische 

houding naar zowel de historische traditie als 

de avant garde. 

Het essay van Frampton dient in het onderzoek 

van het afstudeerproject als basis voor 

het theoretisch kader. De literatuurstudie 

probeert tot de kern te komen van deze 

architectonische stroming. Voor het praktisch 

deel van het onderzoek worden de zes criteria 

die Frampton omschrijft vertaalt in een vijftal 

regionale onderzoeksaspecten; lokale cultuur, 

topografie, licht en klimaat, de tektonische 

vorm en materiaalgebruik. Voor enkele 

thema’s is het echter toepasselijker verder in te 

zoomen op de daadwerkelijke projectlocatie, de 

Tannenwaldstaße. Deze locatie staat bovenaan 

op de lijst van gebieden in Wassenberg waar 

nieuwe woningbouw gerealiseerd gaat worden. 

Deze locatie bevat grote landschappelijke 

tegenstelling in topografie en stedelijk weefsel 

wat de ontwerp opgave ten goede komt. In het 

onderzoek naar topografie, licht, sackgasse 

en lokale architectuur zal worden ingezoomd 

tot deze microregio. Uit beide onderzoeken 

worden randvoorwaarden gedestilleerd welke 

als basis voor het ontwerp van een een- en een 

meergezinswoning zullen dienen.

Het lokale fenomeen de sackgasse wordt als 

uitgangspunt van de ontwerp opgave genomen. 

Aan de ontwerpen straat worden beide 

ontwerpen gesitueerd. De eengezinswoning 

probeert een reactie te geven op wat Frampton 

de reactie van het lichaam op de tactiliteit 

van de gebouwde vorm noemt. De woning 

vormt zo een antwoord op de vraag hoe 

materialiteit een tektonische bijdrage kan 

leveren aan de architectuur. Het lokale 

architectuurvocabulaire alsmede de dialoog 

met het materiaal hebben een ontwerp met twee 

hogeropgaande bakstenen gevels met een HSB 

invulling opgeleverd. De vorm van het gebouw 

is aangepast op de golvende topografie wat tot 

een split level woning geresulteerd heeft. Een 

leesbare en eerlijke architectuur zijn het gevolg 

van de tektonische dialoog met de gebruikte 

materialen baksteen, hout en zink.

Gezien de complexiteit in de samenkomst 

van de verschillende programmatische 

onderdelen is juist de omgang met programma 

en organisatie de focus in het ontwerp van 

de meergezinswoning. Hier gaat het om 

de interactie tussen lokale invloeden en de 

verschillende functies in het woongebouw. 

Met het ontwerp van de een- en 

meergezinswoning is een mogelijke vertaling 

gemaakt van de theorie van Frampton 

naar regionale architectuur. De kritische 

houding heeft een mix van moderne en 

traditionele elementen opgeleverd binnen de 

landschappelijke context van stadt Wassenberg. 

De ontwerpen als reflectief middel bevestigen 

Frampton’s beeld van regionale architectuur. 

Regionalisme is iets anders dan de grootst 

mogelijke hoeveelheid lokale materialen 

gebruiken of het kopiëren van een eenvoudige 

vorm van construeren welke onze voorouders 

gebruikten. Regionale architectuur komt het 

dichtst in de buurt van de actuele levensconditie 

welke mensen het meest thuis laat voelen in 

hun omgeving. Deze architectuur gebruikt niet 

alleen de bodem, het vormt een reflectie van de 

actuele culturele situatie.

Hoewel de ontwerpen het belang van een 

kritische blik bevestigen kan gesteld worden 

dat Frampton   het kritisch regionalisme in 

het licht van het hedendaagse architectuur 

discours een ietwat vergezocht rol toedient. 

ABSTRACT
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Kritische regionalisme is boven alles een 

waardevol instrument om begrip en respect 

te ontwikkelen voor de omgeving waarin we 

ontwerpen en bouwen dat naast vandaag de 

dag ook in de toekomst een belangrijke rol 

zal spelen. 

ABSTRACT
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the naked architect

Het afstudeeratelier ‘the naked architect’ 

begeleid door dr. Jacob Voorthuis en ir. Jan 

Schevers draait om de exploratie van het thema 

perfectie en haar antipool imperfectie. Deze 

begrippen worden bekeken in het licht van het 

denken over het maken zoals de Smithsons dit 

noemden.2 

perfectie

Het papier waar dit verslag op afgedrukt is 

probeert het beste stuk papier voor het doel 

waarvoor het op de markt gebracht is te zijn. 

Dit kan gezegd worden over alle dingen om 

ons heen. Dit wilt zeggen dat we op een zekere 

manier omringt worden door perfectie. 

Perfectie doet ons doelen stellen die op den duur 

leiden tot gelukzaligheid, volmaaktheid en een 

gevoel van compleetheid. Het is niet het enige 

middel om dit te bereiken, maar perfectie is een 

onmisbaar ingrediënt om deze doelen te doen 

ontstaan. Perfectie als middel dat ons doelen 

doet stellen vormden tevens het uitgangspunt 

voor het vervolgonderzoek, de bouw van een 

altaar van de perfecte verbinding. Een altaar 

waarbij de functie van de verbinding, het 

verbinden, voorbij wordt gegaan en hierdoor 

tot een kunstvorm omgevormd wordt. Tijdens 

dit onderzoek kwam de invloed van perfectie 

op de werkethiek sterk naar voren. Perfectie 

stond hier aan de basis bij de creatie van een 

ideaalbeeld. In de realisatie van dit ideaalbeeld 

kreeg het echter te maken met een niet rechtlijnig 

verloop. Een proces waarbij de materialen 

restricties opleggen aan de vormgeving van het 

te realiseren object. Restricties die tijdens dit 

proces naar voren kwamen. De terugkoppeling 

naar de originele gedachte, de perfecte 

verbinding, moest zo continu worden bijgesteld. 

Het altaar als vingeroefening werd op deze 

manier een reflectief project, een project van 

terugkoppelen en bijstellen waarbij perfectie als 

drijfveer dienst deed. Een werkethiek geboren 

uit het streven naar het doel. Dit bleek het 

belangrijkste product van het vervolgonderzoek 

te zijn, perfectie als werkethiek, de basis voor de 

afstudeeropgave.  

stadt Wassenberg

Mijn persoonlijke interesse en relatie met 

het gebied leidde mij naar het landschap in 

Duitsland net over de grens bij Roermond. 

Een gebied waar ik in mijn jeugd veel tijd 

heb doorgebracht. Tijdens talloze fietstochten 

ontdekte ik de eigenzinnigheid van de 

Duitsers en genoot ik van de aanblik van het 

heuvelachtige landschap en de uitgestrekte 

bosgebieden. 

Inleiding

2 Jacob Voorthuis & Jan 
Schevers, omschrijving 
aanloopproject afstuderen 
semester A 2011-2012 
atelier ‘the Naked 
Architect’ (Eindhoven 
2011).

1.1 

1.1 Thema afbeelding 
uit de reader genoemd in 
voetnoot 1.
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Ik raakte geïnteresseerd in de typische 

architectuur alhier en de manier waarop 

die met dit romantische landschap omgaat. 

Daarnaast betreft het hier een architectuur 

met veel overeenkomsten met de architectuur 

in Roermond waarbij een aantal subtiele 

verschillen voor een geheel eigen identiteit 

zorgen.

Een concrete casus met een actuele 

maatschappelijke relatie vormde een belangrijk 

uitgangspunt voor de afstudeeropgave waaraan 

de opgave moest voldoen. Daarnaast was een 

locatie met een dwingende landschappelijke 

context een vereiste. De stad waar deze 

ingrediënten allen te vinden zijn is Stadt 

Wassenberg, een stad op 20 kilometer van de 

grens met Nederland ter hoogte van de stad 

Roermond. 

Recente plannen voor de Stadt Wassenberg 

laten zien dat men het gebied in oude glorie 

wilt herstellen. Wassenberg, een stad dat haar 

ontstaan te danken heeft aan het omringende 

landschap, gaat de komende jaren een vijftal 

plannen omtrent een stadssanering doorvoeren 

die de integratie met het landschap en de regio 

moet herstellen.3 De begrippen regionalisme 

en landschappelijke context spelen hierin een 

belangrijke rol, de ideale voedingsbodem voor 

deze afstudeeropgave. 

kritisch regionalisme

Een kritische houding waarbij het thema en 

de opgave continu ondervraagd wordt staat 

centraal in deze afstudeeropgave. Dit heeft 

tevens de houding met betrekking tot het 

regionalisme bepaald. Zelfs wanneer kleine 

en subtiele lokale verschillen het karakter van 

een regio bepalen is het belangrijk een kritische 

blik te behouden. Het implementeren van een 

traditionele bouwmethode of architectonisch 

element leidt niet automatisch tot succes. Dit 

afstudeerproject ondervraagt deze aspecten 

en toetst ze aan de hedendaagse status-

quo. Deze vorm van regionalisme omschrijf 

Kenneth Frampton als kritisch regionalisme. 

De regionale criteria die hij omschrijft in zijn 

essay “Towards a Critical Regionalism: Six Points for 

an Architecture of Resistance” zijn leidend geweest 

in het onderzoek naar de regio Wassenberg. 

Het onderzoek spits zich op regionale cultuur, 

de vreemdheden van de plek, de lokale relatie 

tussen privé en openbaar, topografie, licht en 

klimaat. De grootste rol is weggelegd voor het 

begrip tektoniek wat als overkoepelend thema 

terug zal komen.

Gepoogd is een kritisch regionale architectuur 

in de vorm van twee woningen te ontwerpen 

welke in haar landschappelijke context past. De 

theorie van Frampton dient hierbij als startpunt 

én eindpunt.  Waar de criteria van Frampton 

de kapstok voor het regionaal onderzoek en 

het ontwerp zullen vormen, zal het ontwerp 

op haar beurt voor reflecteren op Frampton’s 

kritisch regionalisme.

3 In 2007 is besloten met 
een stadkernsanering in 

Wassenberg te starten. 
Het doel is de stad in oude 

glorie te herstellen d.m.v. 
een zevental ingrepen:

- leegstandmanagement
- gevelrenovaties van oude 

panden
- nieuw ontwerp voor de 

heuvel van de oude burgt
- hergebruik van het 

voormalige openlucht 
zwembad

- gebruik van de 
begraafplaats op de 

heuvelrug
- lichtconcept voor de oude 

burgt en de Roßtor
- ontmanteling van het 
zware verkeer door het 

centrum
Voor meer informatie:

http://rathaus-wassenberg.
de/index.phtml?sNavID

=319.42&La=1

INLEIDING
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autonoom/heteronoom

Om perfectie werkelijke te kunnen begrijpen is 

het belangrijk het verschil tussen de begrippen 

autonoom en heteronoom te realiseren.4 Kant 

geeft een technische beschrijving van de 

essentiële morele waarde door het onderscheid 

te maken tussen de autonomie en heteronomiteit 

van de wil.  

Hij beschrijft een heteronome wil als een wil 

waarbij de regels van handelen extern van 

het subject zijn opgesteld. Een dergelijke wil 

geeft zichzelf altijd over aan invloeden van 

buitenaf om zo persoonlijke perfectie te vinden.  

De morele verantwoordelijkheid welke dit 

met zich meebrengt is in geen geval bindend 

aangezien de invloeden van buitenaf komen. 

Een autonome wil daarentegen maakt de regels 

volledig voor zichzelf. De morele verplichtingen 

waar deze aan gebonden is zijn in dit geval 

door zichzelf opgelegd en gelden voor iedereen 

vanwege het gemeenschappelijk bezit van 

dezelfde rationele faculteiten. Volgens Kant 

volgen alle authentieke morele handelingen uit 

de vrij verkozen voorschriften van de autonome 

wil.5

Wanneer Kants autonomie op perfectie wordt 

toegepast betekent dit dat alle wezens perfect 

zijn binnen zichzelf. Bekeken volgens het 

autonome standpunt handelt een wezen volgens 

regels die binnen het wezen zelf zijn opgesteld. 

Dit zou betekenen dat het wezen autonoom 

perfect zou zijn aangezien het ‘voldoet’ aan de 

regels die door het wezen zelf zijn opgesteld, 

de regels die het wezen maken tot hetgeen dat 

het is. Zodoende is iedereen en alles autonoom 

perfect.

wereldarm

De aard van de mens is een aspect dat de 

beschrijving van autonome perfectie zou 

kunnen vertroebelen. Volgens Heidegger 

verschillen mensen van dieren en andere 

organismen in hun manier van zijn. Het 

grootste verschil tussen beide wordt door 

Heidegger geïdentificeerd als het idee van ‘als’. 

Mensen zijn in staat wezens te identificeren 

‘als’ wezens, een boom ‘als’ een boom en een 

steen ‘als’ een steen. Volgens Heidegger kunnen 

dieren en andere organismen dit verband 

niet leggen en zijn ze zodoende ‘arm in de 

wereld’.6 De mens is in staat de wereld vanuit 

een meervoud aan perspectieven te bekijken. 

Laten we stellen dat Ik de beste ‘Ik’ is die er 

bestaat. Ik functioneer perfect volgens de regels 

waaruit Ik bestaat. Wat gebeurt er wanneer ik 

een arm verlies? Ben ik dan nog steeds de beste 

Ik? Na het proces waarin ik een arm verlies 

4 Jacob Voorthuis, 2011.

5 Immanuel Kant, “Kritiek 
van de zuivere reden”, 
1781.

Perfectie

6 Martin Heidegger, “Zijn 
en Tijd”, 1927.
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moet de Ik opnieuw vastgesteld worden. Na het 

verliezen van de arm in de nieuwe status van de 

Ik degene zonder de verloren arm. Binnen de 

dan geldende regels van de nieuwe status quo is 

de Ik nog steeds de beste Ik en zodoende 100% 

autonoom perfect.7 Of klopt dit niet? Zou het 

verliezen van een arm kunnen betekenen dat de 

Ik niet meer perfect is in de zin dat de Ik een 

Ik wàs met twee armen en dus in de huidige 

situatie incompleet en dus imperfect is? Dit zou 

betekenen dat de Ik autonoom imperfect is. De 

complexiteit in deze redenering zit in het feit 

dat mensen in staat zijn de wereld uit meerdere 

perspectieven te beschouwen. De mens is in 

staat uit zichzelf te stappen en de situatie van 

een standpunt buiten de Ik te beoordelen. In 

de situatie waar de Ik de nieuwe situatie na het 

verliezen van een arm beoordeeld als imperfect 

neemt de Ik de situatie van het bestaan met 

twee armen mee in de beoordeling. Door dit te 

doen wordt er een nieuw set aan regels vergaard 

welke afgeleid zijn van een tweede perspectief. 

De Ik stapt uit de huidige situatie om deze 

nieuwe regels te vergaren. In dit geval kan er 

niet meer gesproken worden van autonome (im)

perfectie. De Ik is in deze situatie heteronoom 

imperfect.

Heteronome perfectie is een complex begrip. 

Een persoon kan naar een object kijken en 

dit beoordelen als zijnde perfect volgens de 

beoordelingscriteria welke deze persoon aan 

het object toekent. Maakt dit het object perfect? 

Een andere persoon kan ditzelfde object 

als imperfect beoordelen. Het onderscheid 

in individuele en collectieve heteronome 

perfectie maakt de term heteronome perfectie 

makkelijker te begrijpen. De oneindige 

hoeveelheid aan regels welke dienen als 

criteria waaraan perfectie getoetst kan worden 

reduceren het voorkomen van collectieve 

heteronome perfectie tot slechts het theoretisch 

gebied. Ondanks de inspannende aard van het 

begrip perfectie wordt de term niet alleen door 

alleen dor negativiteit omringt. De gedachte 

van het bereiken van perfectie zet ons aan tot 

het stellen van doelen om er zo dicht mogelijk 

bij in de buurt te komen. Deze doelen zorgen 

ervoor dat we telkens weer verder komen, 

bereiken wat we niet eerder bereikt hebben ten 

doel ons beter te voelen dan ervoor.

perfectie is overall

Iedereen streeft naar perfectie. Een voorbeeld 

hiervan is het papier waarop deze tekst 

gedrukt is. Zoals eerder in de inleiding gesteld 

wordt betekent dit dat dit papier in zichzelf, 

op zekere hoogte, een vorm van perfectie 

bevat door te pogen het beste stuk papier te 

zijn voor het doel waarvoor het gebruikt gaat 

worden. Aangezien er oneindig veel criteria 

zijn waaraan voldaan moet worden om dit 

stuk papier perfect te kunnen noemen betekent 

dit niet dat het stuk papier perfect is. Juist bij 

het ontstaan van het initiatief dit papier te 

produceren ontstond de gedachte op welke 

manier dit perfect gedaan kon worden. In 

het proces van de daadwerkelijke productie 

werd dit beeld van perfectie getoetst aan de 

realiteit waarbij perfectie zich manifesteert in 

een terugkoppeling naar het utopisch beeld. 

De manier waarop dit papier geproduceerd 

is tegen de laagst mogelijke kosten met de 

hoogst mogelijke kwaliteit is de wijze waarop 

perfectie zich in het product manifesteert. In 

de beschouwing van ons functioneren kan dus 

gesteld worden dat perfectie de rol van ‘voor-

beeld’ aanneemt in een continu proces van 

vertalen van voor-beelden tot de ‘beelden’ die 

wij in ons dagelijks leven om ons heen zien.

7 Jacob Voorthuis, per-
soonlijke communicatie, 

10-2011

PERFECTIE
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In het vervolgonderzoek is deze conclusie 

gebruikt als uitgangspunt voor de bouw van 

een altaar, een vingeroefening in relatie tot de 

methodiek van het M4 project.8 Hier is getracht 

meer inzicht te verschaffen in de wijze waarop 

perfectie zich manifesteert in het tot stand 

komen van een object. 

altaar

De bouw van het altaar begint met het 

vaststellen van een voor-beeld. In het geval 

van een altaar speelt in dit proces de definitie 

van een altaar een grote rol. In de Van Dale 

wordt een altaar omschreven als offertafel. De 

religieuze aard van het begrip wordt op deze 

manier direct duidelijk. Wat beweerd wordt 

het oudst opgegraven altaar in Europa te zijn, 

daterend van 6000 v. C., wordt beschreven als 

een 1.85 meter diepe cilindrische ruimte waar 

religieuze rituelen plaats vonden. Het feit dat 

religie onafscheidelijk verbonden was met dit 

altaar werd onderstreept door een symbolisch 

parallel te trekken tussen de cilindrische ruimte 

en de schoot van de Moedergodin.9 De vraag is 

echter of dit altijd het geval is. Kan een altaar 

los van religie gezien worden? Een mogelijk 

antwoord op deze vraag ligt in het woord zelf. 

Altaar komt van het Latijnse woord altus wat 

‘hoog’ betekent. Dit betekent dat een altaar 

impliciet verbonden is met het hogere, een 

hogere macht, een Schepper. Wanneer de 

religieuze aard van het begrip genegeerd wordt 

kan er niet meer gesproken worden van een 

altaar. 

Religie is de reflectie van de normen en 

waarden van een individu. Het is een feit dat 

religie een zeer persoonlijke band heeft met 

de persoon welke deze religie adopteert. Dit 

heeft een grote impact op het begrijpen van 

het altaar. De directe relatie van religie met het 

altaar heeft tot gevolg dat een altaar een evenzo 

persoonlijke band met het individu heeft wat 

het een zeer persoonlijk object maakt. 

voor-beeld

De term voor-beeld wordt hier gebruikt 

vanwege de emfase op ‘voor’. Het gaat hier 

met nadruk om de representatie welke ontstaat 

na de vertaling van het programma naar een 

beeld. In de stadia welke volgen kan er niet 

meer gesproken worden van een voor-beeld. 

Tijdens de bouw van het altaar stond de 

gedachte van het altaar als object waar een 

persoonlijke lading in verwerkt is of wordt 

centraal. Het zichtbaar maken van deze lading 

speelde een leidende rol in het tot stand komen 

van het voor-beeld. Een altaar als object met 

toegevoegde persoonlijke waarde klinkt op het 

eerste gezicht als een eenvoudig object, maar 

is dit zeker niet. Een persoonlijke lading kan 

menig complexe vorm aannemen. Het voor-

beeld voor het altaar is met deze gedachte in 

het achterhoofd verwezenlijkt tot een op het 

eerste gezicht eenvoudige houten kist. De 

persoonlijke lading zit als het ware verborgen 

in de houtverbindingen welke gebruikt zijn 

om de verschillende planken waaruit het 

altaar bestaat aan elkaar te bevestigen. Elke 

oppervlakte van het altaar bestaat uit twee 

losse planken ayous welke met een vlinderhout 

van wengé hardhout verbonden zijn. De zo 

gevormden zijden zijn op de hoekpunten met 

open zwaluwstaartverbindingen verbonden. 

Om de lading extra te benadrukken is ook in het 

gehele object een verborgen lading verwerkt in 

de vorm van tegengestelde grove zwaluwstaart 

bewerkingen in de zijkanten welke het mogelijk 

maken het altaar uit elkaar te halen zijn. Het 

8 M4 is de benaming voor 
de fase, waarin individueel 
een ontwerp opgave wordt 
uitgewerkt van het afstu-
deerproject aan de faculteit 
bouwkunde, TU/e.

9 Vasil Nikolov, “The 
Globe and Mail”, z.j.
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Foto van het proces van het 
maken van de zijwanden 

van het altaar.

Foto van het proces van 
het maken van de vlinder 

verbinding.
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vastzetten van de twee delen wordt verzorgd 

door een wengé zwaluwstaart welke los in een 

inkeping aan de bovenzijde van het altaar ligt.

perfectie als reflectie

Het vervolgonderzoek in de vorm van het altaar 

heeft een ander aspect van perfectie aan het 

licht gebracht. Perfectie dwingt een reflectieve 

houding in het pro

ces van het maken af. De invloed welke perfectie 

uitoefent veranderd van sterk vormende in de 

fase van het vormen van het voor-beeld naar 

controlerend in de fases daarna. Het voor-beeld 

staat op een bepaalde manier synoniem voor 

het perfectie object. Perfectie zorgt hier voor de 

genesis. Aangezien het object slechts één keer 

‘geboren’ kan worden zou de rol van perfectie 

hier ophouden. Tijdens de vervolgfases vervult 

perfectie echter de rol van mediator tussen 

het daadwerkelijke voor-beeld en de realiteit. 

Deze vervolgfases hebben kunnen gezien 

worden als de poging zo dicht mogelijk in 

de buurt van perfectie te komen. Tijdens de 

bouw van het altaar vertaalde dit zich in het 

constant bijstellen van het oorspronkelijke 

ontwerp naar gelang de realiteit aspecten 

van het voor-beeld onmogelijk maakte. De zo 

ontstane aanhoudende reflectie is dus direct toe 

te wijzen aan de aanwezigheid van perfectie 

zoals in deze tekst beschreven wordt.  Perfectie 

heeft zodoende voor de onophoudelijke reflectie 

gezorgd en daarmee zijn stempel gedrukt op de 

algehele methodiek van dit afstudeerproject.

Afbeelding volgende 
pagina’s:
Foto van het altaar

PERFECTIE
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de Opgave

landschap

Zoals in de inleiding beschreven leidde mijn 

persoonlijke interesse tot de opgave van het M4 

project.  In mijn jeugd ging ik vaak fietsen in 

het gebied net over de grens in Duitsland ter 

hoogte van de Roermond. Dit idyllische rurale 

gebied staat bekend om haar schitterende 

natuur bestaande uit heuvelruggen begroeid 

met een diverse flora. Dit is op zichzelf staand 

al reden genoeg dit gebied een bezoek te 

brengen. Naarmate ik ouder werd groeide mijn 

interesse voor de bebouwde omgeving en ging 

ik mij steeds meer interesseren in de inpassing 

van architectuur in het landschap. 

De carte blanche aanpak van het 

afstudeeratelier gaf mij de mogelijkheid het 

M4 project in het thema van ‘landschappelijke 

inbedding’ te zetten. Een concrete casus met 

een actuele maatschappelijke relatie binnen 

het aan het begin van deze tekst omschreven 

gebied vormde een belangrijk uitgangspunt 

voor de afstudeeropgave waaraan de locatie 

moest voldoen. De stad Wassenberg net over 

de grens voldoet aan deze criteria. Wassenberg 

is met haar 17.000 inwoners een relatief kleine 

stad gelegen in de uitloper van het natuurpark 

Schwalm-Nette. Recente plannen om de 

stad in oude glorie te herstellen geven deze 

afstudeeropgave een actueel maatschappelijk 

karakter. In Wassenberg is men op zoek naar 

het beeld van een stad die niet alleen omringt 

wordt door een landschappelijke context, maar 

dat zijn bestaan aan deze context te danken 

heeft. Het feit dat Wassenberg in 1020 voor het 

eerst als stad benoemd wordt is terug te leiden 

naar de beboste heuvelrug wat Wassenberg een 

strategisch nederzetting maakte. De invloed 

van de topografie (in combinatie met andere 

regionale invloeden) op Wassenberg wordt 

verder besproken in het hoofdstuk ‘regio’.

schijnbare tegenstelling

Het is van belang in deze omschrijving van 

de opgave het associatieve karakter van het 

begrip landschap scherp te stellen. Onder 

een landschap wordt over het algemeen een 

gebied bedoeld dat in zijn uiterlijk één geheel 

vormt. Het wordt vaak in relatie gezien met 

natuurlijke elementen als bodem en begroeiing, 

een berglandschap, boslandschap of 

duinlandschap. De term zelf suggereert echter 

een wijdere benadering; het scheppen van land. 

Door het op deze manier te omschrijven wordt 

het begrip in relatie gebracht met de mens. 

Ik ben van mening dat dit weergeeft wat een 

landschap vaak daadwerkelijk is; een door de 

mens geschapen gebied dat één geheel vormt. 

Het komt slechts zelden voor dat de architectuur 

in contact komt met een stukje natuur dat niet 
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door mensenhanden beïnvloed is. 

De keuze voor een opgave omtrent 

landschappelijke inbedding staat synoniem 

voor lokale ervaringen, die de meesten van 

ons het grootste deel van de tijd hebben, als 

basis voor architectuur. Dit betekent niet dat 

overige architectonische aspecten overboord 

gegooid moeten worden, ik stel juist dat lokale 

invloeden die voortvloeien uit de regio de 

boventoon moeten voeren. Het begrip regio en 

het regionalisme spelen zodoende een cruciale 

rol in deze afstudeeropgave.

regio

Wat is een regio? In eerste instantie is een regio 

een begrensd gebied wat bepaald wordt aan de 

hand van een aantal uiteenlopende culturele 

en/of natuurlijke eigenschappen. Zo kan een 

regio  gedefinieerd worden aan de hand van 

topografie (Alpenregio), dialect (Limburgs, 

Fries) of klimaat (tropen). Deze criteria kunnen 

de grenzen of het centrum van de regio 

aangeven. Omdat de grenzen van een regio 

lastig te bepalen zijn heb ik voor dit project 

gekozen een centraal gedefinieerde regio aan 

te houden. In het onderzoek naar de regio 

Wassenberg wordt onderscheid gemaakt tussen 

twee verschillende korrelgroottes. Het overgrote 

deel van onderzoeksaspecten zullen worden 

bekeken op de schaal van de regio Wassenberg. 

Voor enkele thema’s is het echter toepasselijker 

verder in te zoomen op de daadwerkelijke 

projectlocatie, de Tannenwaldstaße.10 Deze 

locatie staat bovenaan op de lijst van gebieden 

in Wassenberg waar nieuwe woningbouw 

gerealiseerd gaat worden. Deze locatie 

bevat grote landschappelijke tegenstelling in 

topografie en stedelijk weefsel wat de ontwerp 

opgave ten goede komt. In het onderzoek naar 

topografie, licht, de doodlopende straat en 

lokale architectuur zal worden ingezoomd tot 

deze microregio.

regionalisme

Vincent Canizaro stelt dat de verschillende 

theorieën met betrekking tot regionalisme 

in architectuur zich niet als georganiseerd 

chronologisch verhaal presenteren. “Het 

regionalistische discours is doordrongen van 

inherente spanningen, een set van dialectische 

structuren die ten grondslag liggen en zich 

verenigen met de diversiteit van regionalistische 

theorieën.” 11 

Deze tegenstelling binnen het discours van 

regionalisme maken het noodzakelijk mijn 

standpunt hierin te duiden. Regionalisme 

staat in het algemeen voor een strategie die 

vasthoudt aan lokale verschijnselen om zo 

weerstand biedt tegen verschillende vormen 

van standaardiserende structuren die lokale 

diversiteit doen verdwijnen. Ik ben van mening 

dat een kritische houding noodzakelijk is bij 

het nadenken over regionale architectuur. 

Er moet onderscheid gemaakt worden 

tussen een kritische vorm van regionalisme 

en hypothetische pogingen een verloren 

vernaculaire architectuur nieuw leven in te 

blazen. Regionalisme is iets anders dan de 

grootst mogelijke hoeveelheid lokale materialen 

gebruiken of het kopiëren van een eenvoudige 

vorm van construeren die onze voorouders 

gebruikten. Regionale architectuur komt het 

dichtst in de buurt van de actuele levensconditie 

die mensen het meest thuis laat voelen in hun 

omgeving. Deze architectuur gebruikt niet 

alleen de bodem, het vormt een reflectie van de 

actuele culturele situatie.12

frampton

10 Meer informatie over 
de Tannenwaldstraße is 
te vinden in het hoofdstuk 
‘de regio’. 

11 Vincent B. Canizaro, 
“Architectural 
Regionalism”, 2007.

12 L. Mumford. The South 
in Architecture (New York: 
Harcourt, Brace, 1941), 30.
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Mumford pleitte als één van de eerste voor een 

regionalisme dat niet alleen kritisch is naar 

globalisering, hij heeft tevens een kritische 

houding ten opzichte van het regionalisme zelf.13 

Deze vorm van regionalisme, doordrenkt met 

een notie van relativiteit, adopteert Frampton 

in zijn essay “Towards a Critical Regionalism: Six 

Points for an Architecture of Resistance”. Hoewel 

hij niet de eerste is die de term kritisch 

regionalisme gebruikt14 zorgde Frampton 

voor een brede bekendheid van de stroming. 

Frampton legt in zijn essay de nadruk op wat 

hij de subtiele destructie door de aanhoudende 

globalisatie noemt. Hij gaat verder dan comfort, 

accommodatie en reflectieve expressie. Hij 

dicht het kritisch regionalisme een extra doel 

toe waar het als middel voor ingezet moet 

worden: een architectuur van verzet.

Het feit dat het essay van Frampton in de 

huidige context nog steeds een belangrijke rol 

speelt en zijn houding ten opzichte van het 

kritisch regionalisme hebben ertoe geleid dat 

ik de theorie van Frampton als uitgangspunt 

voor het theoretisch kader heb gebruikt. De 

zes thema’s die hij beschrijft zijn vertaald naar 

verschillende regionale aspecten waar de regio 

Wassenberg in dit onderzoek op getoetst is. De 

vraag of dit leidt tot een architectuur van verzet 

is in dit onderzoek van ondergeschikt belang 

en is zodoende in het midden gelaten. Op 

een later moment in het onderzoek zal hierop 

teruggekomen worden.15 In zijn essay beschrijft 

Frampton zes thema’s die op de volgende 

manier vertaald zijn in onderzoeksaspecten:

- cultuur versus civilisatie; in deze introductie 

haalt Frampton de Franse filosoof Paul 

Ricoeur aan die een belangrijke vraag voor dit 

onderzoek stelt: ‘how to become modern and to 

return to sources?’ 16

- avant garde; het belang van regionale 

cultuur wordt hier onderstreept.

- wereld-cultuur; hier daagt Frampton uit tot 

het ontdekken van de ‘vreemdheid’ van 

de plek waarbij de nadruk wordt gelegd op 

materialiteit en tektoniek.

- plaats-vorm; plaats of plek wordt hier opgevat 

als een begrensd gebied. Hoewel Frampton 

hier pleit voor het gronden van architectuur 

middels lokale cultuur en rariteiten gebruikt 

hij de woning in verband met openbaar/

privé betrekkingen als middel dit te bereiken. 

Voor de regio Wassenberg is dit vertaald in 

een onderzoek naar de relatie tussen privé 

en openbaar op de schaal van de wijk en de 

woning.

- cultuur versus natuur; een onderzoek naar de 

aspecten topografie, licht en klimaat.17

- visueel versus tactiel; in dit hoofdstuk legt 

Frampton de nadruk op de tektonische vorm 

boven scenografie, materiaalaspecten als 

zwaarte, bescherming, tactiliteit en sfeer spelen 

hier een belangrijke rol.

Frampton legt in zijn essay sterk de nadruk 

op het begrip tektoniek. Hij geeft hier een 

specifieke beschrijving van het begrip die in 

het onderzoek geadopteerd zal worden. Hij 

beschrijft tektoniek als het gehoorzamen van 

de constructie aan zwaartekracht. Hij ziet het 

als vanzelfsprekend dat de collaboratie van 

lading verdelen met lading afdragen zichtbaar 

gemaakt wordt. Tektoniek moet echter niet 

gezien worden als puur technisch. Het is het 

expressie geven aan een functie, het werk van 

een structureel poëet. Het gaat Frampton om 

het spel tussen materiaal, vakmanschap en 

zwaartekracht waarbij helderheid en eerlijkheid 

de boventoon voeren.

Het doel van het regionaal onderzoek, gebaseerd 

op Framptons criteria, is tot een set van regionale 

15 Verder in dit hoofdstuk 
onder de tussenkop 

‘methodiek’ zal worden 
uitgelegd hoe het regionale 

onderzoek zal worden 
teruggekoppeld aan deze 

stelling van Frampton.

16 Paul Ricoeur, History 
and Truth (1955), zoals 

geciteerd in Kenneth 
Frampton, Towards a 

Critical Regionalism: Six 
Points for an Architecture 

of Resistance (1983).

17 Ook hier haalt Frampton 
het begrip tektoniek 

veelvuldig aan. 

13 Meer informatie over het 
regionalisme van Lewis 

Mumford zie “Sticks and 
Stones”, 1924.

14 Begin jaren ‘80 
constateerden Alexander 

Tzonis en Liane Lefaivre, 
beiden hoogleraar in de 

architectuur, een tendens 
in de architectuur die zij 

‘kritisch regionalisme’ 
noemden. Hiermee 

wordt gestreefd naar 
een progressieve, 

regio gebonden 
architectuur, waarmee 

bevolkingsgroepen 
hun culturele identiteit 

behouden.
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voorwaarden te komen die als basis voor de 

architectuur van een tweetal woningen zullen 

dienen. Naast deze voorwaarden komt ook de 

keuze voor deze woningen voort uit een lokale 

vreemdheid. Naast de ééngezinswoning wordt 

ook de meergezinswoning als uitgangspunt 

voor de opgave te gebruiken. Beide woningen 

zullen worden gesitueerd aan een doodlopende 

straat.18

Met de combinatie van het regionaal 

onderzoek en het literatuuronderzoek naar het 

kritisch regionalisme is naar mijn mening een 

behoorlijk beeld ontstaan wat als basis dient 

voor een passende ontwerp opgave.

18 Sackgasse is de Duitse 
vertaling voor het woord 
doodlopende straat. In het 
hoofdstuk ‘regio’ is een 
hoofdstuk aan de sackgasse 
geweid waar onder andere 
wordt ingegaan op de 
keuze voor deze benaming.
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Methodiek

m3

De gehele afstudeeropgave is onderverdeeld 

in een theoretisch en een praktisch kader. Dit 

geldt zowel voor de M3 als de M4 fase. Het 

theoretisch onderzoek van de M3 fase bestaat 

uit de zoektocht naar begrip omtrent het begrip 

perfectie. Het resulterende essay start met 

het beschouwen van perfectie in het dagelijks 

leven waarna toegespitst wordt op de rol van 

perfectie in het ontwerpproces. Parallel aan 

dit laatste aspect vind het praktisch onderzoek 

naar hetzelfde thema plaats in de vorm van de 

bouw van het altaar. 

m4

De tweedeling in theorie en praktijk wordt 

doorgezet in het M4 project waarbij in het 

theoretisch onderzoek een onderverdeling 

gemaakt wordt tussen het theoretisch kader en 

een onderzoek naar de regio Wassenberg op 

aspecten welke voortkomen uit het theoretisch 

kader. Het praktische onderzoek in de M4 

fase is het ontwerp zelf wat bestaat uit de 

doodlopende straat, de eengezinswoning en de 

meergezinswoning. Zoals eerder omschreven 

is het theoretisch kader en daarmee de regio 

bepalend geweest voor hoe ontworpen is én 

voor wat ontworpen is. De ontwerpen focussen 

zich daarnaast allen specifiek op een onderdeel 

binnen het theoretisch kader. De doodlopende 

straat richt zich als lokaal fenomeen op de 

relatie tussen openbaar en privé in de straat. In 

het ontwerp van de eengezinswoning worden 

de aspecten tektoniek, materialiteit, topografie 

en licht bijzonder benadrukt. Tot slot speelt de 

confrontatie met het programma een grote rol 

in het ontwerp van de meergezinswoning wat 

zich uit in de relatie tussen de verschillende 

gebruikers.

perfectie als rode draad

De basis voor de onderzoeksmethodiek van 

het M4 project is ontstaan in het onderzoek 

naar perfectie. De controlerende werking van 

perfectie uit zich in het continue reflectieve 

karakter van zowel het M3 als het M4 project. 

Dit uit zich niet alleen in een wisselwerking 

tussen het kritisch regionalisme en het 

onderzoek naar de regio Wassenberg, maar ook 

in een reflectie tussen beide onderzoeksgebieden 

en het ontwerp. Het ontwerp kan zo voor een 

deel omschreven worden als een test van de 

onderzoeksverwachtingen wat een contante 

dialoog tussen deze drie gebieden oplevert. 

Het ontwerp functioneert tegen het einde van 

het project als een praktische bril waarmee het 

kritisch regionalisme van Frampton bekeken 

wordt.
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Wassenberg is een stad gelegen in de Duitse 

provincie Nordrhein-Westfalen, in Kreis19 

Heinsberg. De stad ligt ongeveer 15 kilometer 

van de Nederlandse grens, ter hoogte van 

Roermond. Wassenberg telt 17.297 inwoners.20 

In de buurt van Wassenberg bevinden zich de 

steden Erkelenz, Hückelhoven en Heinsberg.

Wassenberg wordt in het jaar 1020 voor het 

eerst als plaats genoemd. De oude burcht 

Wassenberg (Duits: Burg Wassenberg) bestaat 

echter al aantoonbaar langer. Deze was 

waarschijnlijk gebaseerd op een Romeinse 

vesting. De burcht Wassenberg is een van de 

slechts drie heuvelforten aan de Neder-Rijn 

naast Kleef en Liedberg. In 1273 verkreeg 

Wassenberg stadsrechten, die in 1972 bij een 

gemeentelijke herindeling bevestigd werden. 

Een gedeelte van de stadsmuur uit 1420 bestaat 

nog en maakt onderdeel uit van een park.21

stedelijke morfologie

De leeftijd van de stad Wassenberg is terug 

te vinden in de huidige stedelijke structuur. 

In 1800 was Wassenberg één van de dorpen 

welke het huidige Wassenberg vormen; Myhl, 

Orsbeck en Lochtemberg (nu Luchtenberg). In 

deze periode beantwoorden de verschillende 

dorpen en de onderlinge infrastructuur de 

historische structuur zoals Buchanan die 

onderscheidt.22 Deze karikatuur van Buchanan 

gaat uit van een structuur welke zijn oorsprong 

vind in het centrum van de stad of het dorp. 

Dit was naast de plek met de hoogste stedelijk 

dichtheid tevens de plek waar de meeste 

stedelijke activiteiten plaats vonden. Naast de 

functie als hoofdpassage werden deze straten 

gebruikt als ontmoetings- of handelsplek. Er 

bestond een sterke relatie tussen de drukste, 

meeste vitale straat van het drop met de 

belangrijkste straat. Deze historische structuur 

maakte in een eeuw een vrij lineair groei door 

tot drie dorpen (Wassenberg, Myhl en Orsbeck) 

met een kern van lintbebouwing. 

Met name Wassenberg breidde zich sterk 

uit richting het oosten en het noorden. De 

uitbreiding naar het oosten was de aanzet van 

wat tegenwoordig de verbinding tussen oost 

en west Wassenberg is. De 20ste eeuw luidde 

een verandering in in stedelijke structuur, zo 

voor Wassenberg. Met name in het tweede deel 

van de 20e eeuw veranderde de gehele kijk 

op verkeer met de komst van gemotoriseerd 

transport. Dit had tot gevolg dat de traditionele 

stratenpatronen en -ontwikkeling van de 

stedelijke structuur binnenste buiten werd 

gekeerd. Richard Llewelyn-Davies noemde 

dit de ‘revolutionaire, zelfs cataclystische 

invloed van modern transport op de vorm 

van de stad’.23 Het historische patroon dat de 

de regio

Afbeelding rechterpagina:
de regio met Stadt 
Wassenberg als centrum.

19 Een Kreis (in alle 
provincies behalve 
Nordrhein-Westfalen en 
Sleeswijk-Holstein wordt dit 
Landkreis genoemd) is een 
district binnen een deelstaat 
(vergelijkbaar met een 
provincie). Een (Land)kreis 
is te vergelijken met een 
Nederlandse gemeente.

20 Landesamt für 
Datenverarbeitung und 
Statistik Nordrhein-
Westfalen, p. 6

21 Wikipedia - Wassenberg

22 Marshall, “Streets and 
patterns”, 2005. p. 5

23 Llewelyn-Davies 1968, 
p. 46
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De type A stedelijke 
structuur zichtbaar in de 

oude dorpskernen van 
Wassenberg, Orsbeck en 

Myhl.

De type C stedelijke 
structuur zichtbaar in de 

vorm van gelaagde lussen 
net buiten de centra van de 

oude dorpen.

De type D stedelijke 
structuur die gekenmerkt 

wordt door de grote 
hoeveelheid kleine 

doodlopende straten 
(sackgassen).
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focus legde op het centrum van de stad werd 

vervangen door een periferische benadering 

waarbij ‘hoofdwegen’ buiten de stad liggen 

welke zo inspelen op de schaalvergroting die 

het gemotoriseerde transport teweeg gebracht 

heeft. De ontwikkeling in het transport 

betekende een verlegging van de focus van 

lokaal op regionaal of zelfs nationaal. Een 

breuk in de traditionele relatie tussen beweging 

en stedelijke ruimte.

Een voorbeeld van hoe deze moderne stedelijke 

structuur zijn implementatie in Wassenberg 

gevonden heeft is de aanleg van de L117 (gaat 

in Nederland over in de N570). Deze heeft de 

functionele identiteit van de oude hoofdstraat, 

de Roermonderstraße/Graf Gerhardstraße, 

overgenomen. Aan de Roermonderstraße ligt 

het “Roßtor”, de enige van drie stadspoorten 

die bewaard gebleven is.. De naam is afkomstig 

van een paardenmolen, die was gevestigd in 

de stadsmuur ter hoogte van de toren. Voor de 

poort bevond zich een gracht welke het centrum 

van het oude dorp Wassenberg omkaderde. 

Het gebied rond de Roßtor gold voor 1930 als 

één van de belangrijkste hoofdwegen van het 

gebied. Tegenwoordig is het, passend binnen 

het nieuwe infrastructuuridioom, omgevormd 

tot een voetgangerszone.

In de morfologie van Wassenberg is op het 

eerste gezicht een traditionele, amorfe structuur 

te herkennen. Door het aan elkaar groeien van 

de vier dorpen heeft de stad een hoefijzervorm 

gekregen waarbij een onderverdeling gemaakt 

kan worden tussen Oost- en West Wassenberg. 

Door de sterke aanwezigheid van het landschap 

in de vorm van het natuurgebied Maas-

Schwalm-Nette en de Wassenberger Terrasse in 

het middelpunt. Bij het analyseren van dergelijke 

historische structuren worden deze vaak 

afgedaan als amorf, als zijnde ongestructureerd 

of ongepland. Daarnaast wordt het traditionele 

patroon vanuit de modernistische stedebouw24 

met een rationele inslag bekeken. Dit heeft 

tot gevolg dat historische structuren worden 

bestempeld tot disfunctioneel waar dan 

vervolgens weinig aandacht aan besteed 

wordt met betrekking tot categorisering en 

ontstaanswijze. Aangezien deze structuren 

aan de basis staan van de wijze waarop steden 

geconstrueerd zijn en ten grondslag liggen aan 

het ontstaan van de verschillende typen straten 

die we tegenwoordig toepassen. Om tot een 

beter begrip te komen van het ontstaan van 

deze straattypologieën wordt in het volgende 

stuk de classificatie toegepast zoals Marshall 

die voorstelde.25 

Het doel hiervan is niet het dupliceren van de 

aspecten welke een bepaald type straat tot 

Verandering van stedelijke 
transportstructuur van 
centraal georganiseerd 
(links) naar een perifere 
benadering (rechts). 

24 In deze context wordt 
stedebouw bewust 
gebruikt ten opzichte van 
stedenbouw. Stede~ wordt 
hierin vertaald met plek of  
standplaats.

25 Marshall, “Streets and 
patterns”, 2005. p. 138 ff.
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Stedelijke morfologie
van Wassenberg omstreeks 

1800.

Stedelijke morfologie
van Wassenberg omstreeks 

1900.

Stedelijke morfologie
van Wassenberg omstreeks 

2000 met in het rood 
aangegeven de sackgassen.
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dit type maakt, maar de kwaliteiten van de 

verschillende typologieën helder te krijgen. 

Marshall maakt het onderscheid op basis van 

de wijze van transport. Hij onderscheid vier 

hoofdtypen met bijbehorende nuanceringen. Bij 

het toepassen van de methodiek van Marshall 

op Wassenberg zijn vrijwel alle typologieën 

terug te vinden. De aanwezigheid van de 

A-type Altstadt duidt op het extensieve verleden 

van de stad. De A-type stedelijke structuur 

komt alleen voor in de oude dorpskernen 

van Wassenberg, Orsbeck en Myhl. Hier 

is de meest onregelmatige en fijnschalige 

bebouwing te vinden wat een resultaat is van 

een eeuwenlange verdichting van bestaande 

en nieuwe bebouwing. De wegen hebben hier 

een onregelmatig karakter en vormen een 

rudimentaire radialiteit in alle richtingen naar 

de buitengebieden. 

Bebouwing van het B-type komt slechts 

sporadisch voor in Wassenberg. Om deze reden 

zal dit type buiten de analyse worden gelaten. 

Het C-type (karakteristiek, gezamenlijk) 

komt juist wel op grote schaal voor, dit 

vanwege het vrij generieke karakter. Zoals 

vaak voorkomt is dit type met name langs de 

grotere verkeersaders te vinden. Opmerkelijk 

aan het voorkomen van dit type is dat het in 

Wassenberg vrijwel uitsluitend voorkomt als de 

zogenaamde gelaagde lussen.26 Deze structuur 

heeft gemiddeld gezien een relatief hoge graad 

van complexiteit vergeleken met een gemiddeld 

tot hoge graad van connectiviteit. Dit houdt 

in dat het een relatief functioneel type weefsel 

betreft. In het geval van Wassenberg gaat dit 

echter niet op. Hier lijkt een hybride vorm te 

zijn toegepast van het C-type met het D-type. 

Het D-type heeft een vergelijkbare complexiteit 

waar een zeer lage connectiviteit tegenover 

staat. Dit komt voor een overgroot deel vanwege 

de hoeveelheid doodlopende straatjes welke 

in dit weefsel voorkomen. Deze brengen de 

gemiddelde relatieve connectiviteit van 0.35-

0.45 fors omlaag tot waarden onder de 0.30. 

Het D-type verzorgt vaak de invulling van de 

lusstructuur welke eerder besproken is. Het 

betreft hier vooral doodlopende straatjes welke 

tegen de lusstructuur in gaan en zo een nieuwe 

typologie vormen ín de C-type structuur.

sackgasse

Uit de morfologie is af te leiden dat Stadt 

Wassenberg een relatief grote hoeveelheid 

doodlopende straten bevat. Naast de frequentie 

is ook de schaal van deze straten opvallend. 

In de meeste gevallen zijn er slechts enkele 

woningen, gemiddeld vier tot tien, aan de 

doodlopende straat gesitueerd. Voor dit 

kleinschalige type doodlopende straat zal in 

het vervolg de term sackgasse gebruikt worden. 

Letterlijk vertaald betekend dit ‘zak’-‘straat’. 

De referentie naar zak of tas wordt gemaakt 

vanwege de overeenkomst in contouren met 

de doodlopende straat. Het woord sackgasse 

Afbeelding rechterpagina:
percentage sackgasse 
v. l. n. r.:
Erkelenz 6,8%
Jülich 6,5%
Roermond 8,7%
Heinsberg 11,8%
Wassenberg 24,3%

26 Ibid.

27 Voor de berekening van 
het aantal straten is het 
stratenboek op http://www.
meinestadt.de/ als bron 
gebruikt.
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5.3 

De haufenstructuur is goed 
zichtbaar in de huidige 
stedelijke structuur van 

Wassenberg. Met de rode 
randkleur aangegeven 

kavels laten de realteilung 
van de marke zien. Aan 

de linkerkant is de nieuwe 
kavelstructuur zichtbaar 

welke een veel kleinere 
korrelgrootte en meer 

vierkante kavelvorm heeft 
Met de rode vulkleur zijn de 
sackgassen ontstaan uit deze 

oude structuur zichtbaar 
gemaakt. 
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is toepasselijk voor Wassenberg vanwege de 

nadruk op de gedrongen-, fijnschaligheid van 

het straatype. 

Wanneer het aantal sackgassen in Stadt 

Wassenberg vergeleken wordt met steden en 

dorpen in de buurt blijkt dat Wassenberg hier met 

kop en schouders bovenuit steekt. Om tot deze 

conclusie te komen is de vergelijking gemaakt 

met de Duitse steden Erkelenz, Heinsberg en 

Jülich en de Nederlandse stad Roermond. In 

de afbeeldingen zijn de doodlopende straten 

met rood aangegeven. Het percentage volgt 

uit de verhouding doodlopende straat ten 

opzichte van het totaal aantal straten.27 Met 

24,3% heeft Wassenberg meer dan twee maal 

zoveel doodlopende straten vergeleken met 

de omliggende steden. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat de doodlopende straat, en 

de uit verder onderzoek gebleken sackgasse, tot 

lokaal verschijnsel benoemd kan worden. 

Het veelvuldige bestaan en de plek in de 

stedelijke morfologie van de sackgasse roept 

de vraag op wat ertoe heeft geleid dat er zoveel 

sackgassen in Wassenberg te vinden zijn. Om 

hier antwoord op te kunnen geven is allereerst 

de ontstaansgeschiedenis van de stad in kaart 

gebracht. Uit kaartmateriaal van rond 1800 

valt te concluderen dat Wassenberg veel 

kenmerken met de typologie haufendorf deelt. 

Een haufendorf is een typisch Duits, Oosterrijks 

en Zwitsers fenomeen. De meeste haufendörfer 

hebben een duidelijke kern waaromheen het 

dorp zich ontwikkeld. Dit is ook in Wassenberg 

het geval. Een haufendorf wordt meestal 

omheind door palissaden28 onderbroken 

door houten uitkijkposten. In het geval van 

Wassenberg blijkt uit lokale topografische 

onderzoekingen dat de fortificatie en de burcht 

in eerste instantie uit hout opgetrokken zijn.29 

Een haufendorf staat bekend om de 

onregelmatige langwerpige kavels, marke 

genoemd. De marke, is een collectief van 

boeren die gezamenlijk het beheer en 

gebruik van grotere gemeenschappelijke 

gronden reguleerden door deze op te delen in 

meerdere, eveneens langwerpige kavels. Deze 

markenorganisatie is tot op heden terug te 

zien in de structuur van Wassenberg. Door het 

principe van ‘realteilung’30 is de korrelgrootte 

van deze kavels echter sterk verkleind. De 

verkavelingsstructuur in de oudste gebieden van 

de stad volgen deze oude structuur waardoor 

er veel lange en diepe kavels voorkomen. Het 

verkleinen van de kavels had een negatieve 

invloed op de efficiëntie wat betreft het gebruik. 

Een relatief groot gedeelte van het kavel werd 

gebruikt voor transport. Boeren kozen om deze 

reden vaak voor de aanleg van nieuwe akkers 

verder weg van het centrum van de stad. In 

het proces van het verstedelijken van de oude 

marke bleven sommige van de oorspronkelijke 

toegangswegen bestaan. Deze wegen ontsloten 

zo de achterzijden van een aantal van de 

woongebouwen welke aan de straatzijde van 

de verkleinde marke gebouwd waren. In het 

proces van verdere verstedelijking werden 

er aan deze toegangswegen meer woningen 

gebouwd waardoor de sackgassen ontstonden.

Hoewel de historische structuur van Stadt 

Wassenberg de sackgassen in het centrum 

verklaard, geeft het geen verklaring voor de 

sackgassen buiten dit centrum De morfologie 

van Stadt Wassenberg laat zien dat het 

grootste deel van de sackgassen gebouwd 

zijn in de periode van wederopbouw na de 

Tweede Wereldoorlog. Dit onderzoek moet het 

antwoord op de eerder gestelde vraag schuldig 

blijven. Juist het ontbreken van het antwoord 

op de vraag waarom er zoveel sackgassen 

28 Een aaneengesloten rij 
van in de grond geslagen 
palen of  staken, die vaak 
dienst doet als omheining.

29 Mededeling van Will 
Andermahr (MWA), zoals 
geciteerd in Heribert 
Heinrichs, Wassenberg, 
Geschichte eines 
Lebensraum (1987).

30 Realteilung betekent dat 
het bezit van een familie, 
met name landbezit, 
onder de erfgenamen reëel 
(vertaald in het Duits met 
real) opgedeeld wordt. Deze 
opdeling vind vrijwel elke 
erfgang plaats zodat het 
aantal percelen in de loop 
der tijd stijgt.
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voorkomen in Wassenberg doet stil staan bij het 

belang van deze vraag. Misschien is het voor 

deze afstudeeropgave voldoende te stellen dát 

de hoeveelheid sackgassen substantieel is en 

zodoende belangrijk is voor de beschouwing van 

Wassenberg als regio. Het onderzoeken van de 

sackgassen en haar popentie als wooncontext is 

van groter belang. In de paragrafen topografie, 

licht & klimaat en privé/openbaar komen 

hierop terug.

regionale cultuur

Frampton heeft het in zijn essay over lokale 

‘vreemdheden’.31 Nu zijn er vele culturele 

verhalen en gebruiken welke hier vermeld 

kunnen worden. Aangezien dit hoofdstuk zich 

richt op regionale aanknopingspunten voor 

het ontwerp is gekozen het culturele aspect te 

beschrijven dat veruit de meeste invloed heeft 

uitgeoefend op het ontwerp.

In de regio Wassenberg wordt de 

burengemeenschap als uiterst belangrijke 

levenskwaliteit gezien. Een Wassenbergs 

gezegde uit 1595 verwoordt dit als volgt:

Ein trewe nhabeer averal,

Darby wy sollen leeven woll,

Wann alle freunden torugge ghaen,

Ein treuwe nhaber wert dy bystean.32 

Vrij vertaal betekent dit: met een trouwe buur 

kunnen we goed leven. Wanneer alle vrienden 

zich terugtrekken blijft de trouwe buur aan je 

zijde. Dit geeft aan dat de burengemeenschap 

al vroeg in de geschiedenis van Wassenberg 

een belangrijkere rol had. In Wassenberg was 

er lange tijd een bijna geïnstitutionaliseerde 

waterpompengemeenschap. Zo gebruikte 

verschillende families één waterpomp, iedereen 

wist bij welke waterpomp ze hoorde. Waar de 

pomp ook stond in de tuin, in de woning, voor 

de kerk of ik het hof; ze stond symbool voor het 

op elkaar kunnen vertrouwen. In het geval van 

de meergezinswoning maakte alle bewoners 

gebruik van dezelfde waterpomp. In het geval 

van brand hielp de hele waterpompgemeenschap 

mee de brand te bestreiden door een lange 

haag te vormen welke zo de emmer met water 

op de juist plek kon krijgen. In 1880 waren er 

nog zestien waterpompen in gebruik. Een oud 

5.4 5.5 

32 Heribert Heinrichs, 
“Wassenberg, Geschichte 

eines Lebensraum” (1987). 
p 343.

31 Kenneth Frampton, 
“Towards a Critical 

Regionalism: Six Points 
for an Architecture of  

Resistance” (1983).
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gebruik dat hieruit voortgekomen is houdt in 

dat één van beide buurvrouwen bij de geboorte 

van een kind negen dagen lang zorgde voor de 

was en het eten van de kersverse moeder. Ook 

bij ziekte werd een vergelijkbare daad verricht. 

Het belang van de burengemeenschap heeft 

ervoor gezorgd dat het leed van de Tweede 

Wereldoorlog nog enigszins te dragen was.33

materialiteit en tektoniek

Wassenberg heeft een lange geschiedenis in 

het bouwen met steen. Het dorp Orsbeck, 

dat deel uitmaakt van de Stadt Wassenberg, 

herbergt een van de oudste kerken in de streek, 

een vroeg-Romaans zaalkerkje, gewijd aan St. 

Maarten. Dit kerkje toont een vroege vondst 

in metselwerktechniek en steenbouw. In de 

voor een gedeelte uit veldstenen opgetrokken 

muren van de kerk zijn veel Romeinse tegulae 

verwerkt in zogenoemd visgraatverband (opus 

spicatum). Het is een techniek die door de 

Romeinen werd toegepast, maar die na de val 

van het Romeinse rijk gaandeweg verloren 

ging. Het opus spicatum in Orsbeck dateert uit 

een periode dat de kennis van deze Romeinse 

metseltechniek nog aanwezig was. Kerken 

waar dit voorkomt, worden doorgaans vóór 

1000 gedateerd.34 Deze veldstenen zijn in 

de kerk verwerkt zijn komen ook terug in de 

Roßtor in het centrum van Wassenberg die de 

voet van de enige bewaard gebleven stadspoort 

zijn verwerkt. Naast veldsteen werd er al vroeg 

met baksteen gebouwd. De fortificatie die in 

eerste instantie uit hout bestond werd al rond 

1420 herbouwd in steen. Ditzelfde gold voor de 

bergbegraafplaats, de ombouw van het paleis, 

de zes verdedigingstorens en de toren van de 

Georgeskerk.35 

Dat baksteen dermate veel gebruikt werd in de 

geschiedenis van Wassenberg staat in contrast 

met de constructiemethode en materialiteit 

van veel gebouwen uit dezelfde periode. De 

vakwerkbouw met een houten gebintconstructie 

werd op grote schaal toegepast. De stijlen, 

posten en schoren welke zichtbaar zijn in de 

gevel hadden een invulling van vlechtwerk 

uit wilgentenen, eik, vuilboom of hazelnoot 

bestreken met een mengsel van stro en leem. 

Alle materialen waaruit deze gebouwen 

opgetrokken waren kwamen op grote schaal 

voor in de directe omgeving wat het voorkomen 

Afbeeldingen v.l.n.r.:
- de Roßtor
- 5.3 Romaanse kerk te 
Orsbeck 
- 5.4 fachwerkhaus 
Mönchengladbach
- 5.5 oudste bakstenen 
woning te Wassenberg
- woning aan de 
Tannenwaldstraße 
(ontwerplocatie)
- woning in het oude 
centrum van Wassenberg.

5.6 

34 Wordpress-
middenlimburg

35 Heribert Heinrichs, 
“Wassenberg, Geschichte 
eines Lebensraum” (1987). 
p 149

33 Theo Wolters, 
“Nachbarschaften”, 1929. 
p10
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op grote schaal verklaart. Het feit dat er geen 

enkel vakwerkhuis meer te vinden is in het 

huidige Wassenberg kan voor een deel worden 

toegeschreven aan een grote brand in 1706. 

Deze brand verwoeste meer dan de helft van 

alle woningen in Wassenberg, met name het 

westen en noorden werden getroffen.36 Na deze 

brand werd de overstap gemaakt op huizen 

opgetrokken uit baksteen, het materiaal dat 

absoluut overheerst in het huidige Wassenberg.  

Hoewel baksteen als constructiemateriaal 

gebruikt wordt lijkt de huidige tendens het 

dichtsmeren van de gevels. Dit geldt niet alleen 

voor het interieur, ook het exterieur wordt 

ontdaan van zijn materialiteit. De gevel wordt 

zo ervaren als monotoon vlak waarin alleen de 

muurdoorbrekingen voor afwisseling zorgen. 

Dit verlies van baksteenidentiteit zorgt volgens 

Frampton voor a-tektoniek. De activiteit van het 

maken wordt zo letterlijk naar de achtergrond v

geworpen. Het verschijnsel van pleisterwerk 

als gevelafwerking komt voornamelijk voor bij 

bebouwing gebouwd na 1980, daarnaast wordt 

de zogenaamde spachtelputz vaak gebruikt 

bij renovaties van metselwerk of pleisterwerk 

gevels. 

Metselwerk en tektoniek kunnen een zeer 

sterke relatie hebben. Met name de tektoniek 

zoals Frampton deze in zijn essay37 omschrijft 

kan naadloos aansluiten op de zogenaamde 

tactiele eerlijkheid waar hij het over heeft. De 

gestapelde constructie is immers één van de 

oudste bouwtechnieken die de mens kent. Ook 

in het bouwelement zelf, de baksteen, zit een 
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Afbeeldingen linkerpagina 
v.l.n.r.:
- Gebiedsprofiel van 
de Tannenwaldstraße, 
doorsnede A-A’ t/m F-F’

Afbeelding rechterpagina: 
Hoogtekaart van Stadt 
Wassenberg met in het 
rood de ontwerp- en 
onderzoekslocatie

37 Met ‘zijn essay’ wordt 
hier en in de rest van de 
tekst Kenneth Frampton, 
“Towards a Critical 
Regionalism: Six Points 
for an Architecture of  
Resistance” (1983) bedoeld.

36 Heribert Heinrichs, 
“Wassenberg, Geschichte 
eines Lebensraum” (1987). 
p 275
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vorm van helderheid verscholen. Het formaat 

van de baksteen is ontstaan uit de manier 

waarop deze gefabriceerd werd; met de hand. 

Ook nu de techniek om bakstenen machinaal 

en masse te produceren beschikbaar is blijft de 

handgevormde steen populair. Juist dit formaat 

maakt de baksteen gevel leesbaar in de zin 

dat iedereen begrijpt hoe deze met de hand 

gestapeld is. Gevelopeningen spelen hierin 

een belangrijke rol. Dit zijn de punten waarop 

vrijwel al Frampton’s tektonische aspecten 

samenkomen. Een gevelopening realiseren 

met een gestapelde constructie vraagt om een 

gebogen of getrapte constructie welke lang niet 

overal gewenst is. Juist deze gevelopeningen 

spelen een belangrijke rol in de tactilieit waar 

Frampton over schrijft. Zijn omschrijving van 

tactiel gaat verder dan het tastbare, hij beschrijft 

een vorm van leesbaarheid welke voelbaar én 

leesbaar is. Bij het ‘lezen’ van een metselwerk 

gevel ontstaat er een verwachtingspatroon wat 

betreft de gevelopening. Voor Frampton heeft 

een gevel tektonische kwaliteit wanneer deze 

aan de verwachting voldoet; wanneer Baksteen 

maatregelen heeft getroffen de overspanning te 

kunnen maken. In Wassenberg is dit in veel gevels 

het geval. In het centrum, waar het metselwerk 

overheerst, zijn het vooral segmentbogen welke 

de overspanning verzorgen (zie ook afbeelding 

5.3 en 5.5). Deze opvallende en ongebruikelijke 

constructievorm voor kleine overspanningen 

(< 1,5 m) kan worden toegeschreven aan de 

lange geschiedenis van het gebruik van het 

metselwerk. De segmentboog werd al door de 

Romeinen op grote schaal gebruikt, zij hebben 

dit weer van de Etrusken geleerd. In de meeste 

gevallen wordt er boven een raam een strek 

of rollaag toegepast, dit is ook terug te zien 

in de modernere metselwerk gevels (zie ook 

afbeelding 5.4).

topografie, licht en klimaat

De topografie in de regio Wassenberg speelt niet 

alleen een grote invloed in de huidige situatie, 

het is tevens de reden voor het bestaan van 

de nederzettingen. De Peelrandbreuk duwde 

hier de aarde omhoog waarna de rivieren 

de Roer en de Maas voor inschuring van het 

landschap zorgde. De strategische plekken in 

dit heuvelachtige landschap die zo ontstonden 

groeide uit tot dorpen en steden als Heinsberg, 

Roermond en Jülich. Ten tijde van de stichting 
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van Wassenberg bestond de stad uit niet veel 

meer dan de burcht op een 25 meter hoge 

heuvel met aan de voet een Unterburg (kasteel) 

en een ‘ringweg’. 

Topografie is een factor waar rekening 

mee gehouden móet worden in het geval 

van Wassenberg. Frampton beschrijft een 

tweetal antonieme relaties van topografie 

met architectuur. Hij stelt dat de tabula rasa 

instelling van de avant garde een maximum 

aan grondverzet prefereert om zo een 

economisch gunstig nulpunt te creëren. Hij ziet 

dit als een technocratisch gebaar wat leidt tot 

een plaatsloze architectuur. Hier tegenover zet 

hij de cultivatie van eenzelfde gebied. Voor de 

regionale beschouwing van topografie wordt er 

in dit gedeelte van het onderzoek ingezoomd 

op de projectlocatie; de Tannenwaldstraße. 

Deze schaalsprong is nodig om tot een 

gedegen beeld te komen van de omgang van 

de woning met haar topografische context. De 

woningen aan de Tannenwaldstraße hebben 

te maken met een hoogteverschil van 15 

meter. In tegenstelling tot de avantgardistische 

benadering welke Frampton omschrijft 

lijken een groot deel van de woningen ‘in de 

heuvel geschoven’ te zijn. Het betreft hier een 

architectuur die zodanig rekening houdt met 

de omgeving dat het deze intact houdt. De 

woning aan de Tannenwaldstraße 26a is hier 

een voorbeeld van. Door de inbedding in de 

heuvel lijkt het gebouw aan de voorzijde uit 

één laag te bestaan. Door dit ‘ingraven’ ligt de 

tuin verborgen in de grond waardoor die uit het 

zicht onttrokken wordt en een nog sterker privé 

karakter krijgt. Door de getrapte inbedding 

van de woning is er hier spraken van cultivatie 

van het landschap. Uit het gebiedsprofiel voor 

de Tannenwaldstraße kan worden opgemaakt 

dat de heuvelachtige topografie een karakter 

bepalend effect heeft op de beleving van 

de straat. het doodlopende gedeelte van de 

Tannenwaldstraße ligt ongeveer zes meter 

hoger vergeleken met het doorlopende deel. Dit 

verhoogt het betreden van dit gedeelte wat de 

sackgasse een minder openbaar karakter geeft. 

De sackgasse wordt daarnaast gedefinieerd 

door de steil oplopende, begroeide helling die 

de grens van de straat aan de oostzijde vormt. 

Ook dit draagt bij aan het privé karakter van 

de sackgasse.38  

Afbeeldingen v.l.n.r.:
- ‘ingang’ van de sackgasse 
van de Tannenwaldstraße
- ‘ingang’ van de sackgasse 
vanuit de sackgasse bekeken
- einde van de sackgasse 
gekenmerkt door het privé 
karakter
- enkele voortuinen in het 
doorlopende gedeelte
- ‘expressie’ zijgevel van een 
woning aan de sackgasse
- straatwand in het 
doorlopende gedeelte

38 Ik ben me ervan bewust 
dat een straat, ook wanneer 
het een sackgasse betreft, 
nooit een daadwerkelijk 
privé gebied kan zijn of  
privé karakter kan hebben. 
Ik doel hier echter op het 
verschil in karakter met de 
doorlopende straat welke 
op gevoelsbasis een veel 
lagere (bijna ontbrekende) 
betredingsdrempel heeft.
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openbaar en privé

In de beschouwing van de openbaar en 

privé relaties binnen de microregio van de 

Tannenwaldstraße wordt in het volgende stuk 

onderscheid gemaakt tussen de straat (zowel 

de sackgasse als het doorlopende gedeelte) en 

het ultiem begrensde gebied in de vorm van de 

woning. Op deze manier wordt de gehele ‘plek 

van het menselijk verschijnen’ zoals Hannah 

Arendt dit beschrijft beschouwd.39 

Aan de hand van het gebiedsprofiel van de 

Tannenwaldstraße kunnen een aantal factoren 

benoemd worden die een belangrijke rol spelen 

in de openbaar en privé beschouwing van de 

straat. Het meest opvallende is, zoals eerder 

aangestipt, het verschil in karakter tussen de 

sackgasse en de rest van de straat. Een sackgasse 

heeft van nature een meer privé karakter 

vergeleken met andere straatvarianten. Enkele 

factoren in de microregio zorgen ervoor dat dit 

hier nog sterker naar voren komt. Allereerst is 

er de ‘ingang’ van de sackgasse welke loodrecht 

op het doorlopende deel start. De ingang 

wordt gedefinieerd door een meergezins- en 

ééngezinswoning aan weerzijde van de straat. 

Deze staan vergeleken met de rest van de 

straatwand dicht op elkaar geplaatst. Dit doet 

de ingang van de straat op een poort lijken wat 

de sackgasse meteen minder openbaar maakt. 

Alle woningen aan het doorlopende deel van 

de straat hebben de entree in de zijgevel, weg 

van de straat geplaatst. Dit betekent dat de 

entree van beide woningen aan de sackgasse 

gesitueerd zijn. De ‘sociale controle’ die zo 

ontstaat verhoogt zo het privé gevoel van de 

straat. Na het passeren van de ingang loopt de 

sackasse omhoog waarna die een knik maakt 

van 90 graden. Dit ontneemt het zicht naar het 
5.7

Begane grond Tannenwaldstraße 26a

Beneden verdieping Tannenwaldstraße 26a

entree

hal

keuken

woonkamer

slaapkamer slaapkamer

studeerkamer

overloop

slaapkamer
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tweede en laatste gedeelte wat de sackgasse een 

nog sterker privé karakter geeft. De bewoners 

van de drie woningen die hier gesitueerd zijn 

behandelen de sackgasse als extensie van de 

voortuin en entree. Zowel het haardhout als 

het speelgoed van de kinderen wordt hier 

op de straat gestald. Het privé karakter van 

de sackgasse wordt verder bevestigd door de 

plaatsing van de entree alhier. In tegenstelling 

tot het doorlopende gedeelte liggen de 

entrees hier aan de straatzijde waar bij de 

laatste woning de afstand tot de straat tot een 

minimum beperkt is. 

De tuinen van de woningen vormen een apart 

hoofdstuk in de openbaar privé beschouwing 

van het weefsel. Met name de tegenstelling 

van voortuin met achtertuin is opvallend te 

noemen. De voortuin vervult in vrijwel het 

gehele Tannenwaldgebied slechts een formele 

functie, die van buffer met de straat. Zelfs in 

de rol van vaststeller van het eigendom komt de 

voortuin hier niet overtuigend over. Veel meer 

dan een fragiel, laag hekje met daarachter wat 

ongeorganiseerde lage beplanting is het niet. De 

formaliteit in de voortuin wordt doorgetrokken 

in de voorgevels van de woningen. Met name in 

het doorlopende deel van de Tannenwaldstraße 

is dit goed zichtbaar. De gevelopeningen liggen 

strak in een stramien gelijkmatig verdeeld over 

de gevels. De onregelmatigheid van de zij- en 

achtergevels daarentegen lijken expressie aan 

de woningen te geven.

Dankzij de aanwezigheid van documentatie 

wat betreft het gebruik van de Wassenbergse 

woning van 1700 tot 1900 kan er een goed 

beeld geschetst worden van de verandering 

in de relatie tussen openbaar40 en privé in 

het begrensde woondomein. De organisatie 

van de Wassenbergse woning was in deze tijd 

Begane grond Tannenwaldstraße 28

slaapkamer

keuken

entree

woonkamer

Eerste verdieping Tannenwaldstraße 28

overloop

slaapkamerslaapkamer

slaapkamer

balkon
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vrij openbaar georiënteerd. Men kwam over 

het algemeen, door het ontbreken van een 

aparte entree, binnen in de keuken. De keuken 

liep door in de eetkamer welke weer met de 

woonkamer verbonden was. De eetkamer 

was de belangrijkste ruimte welke met twee 

ramen aan de entreekant als controlevertrek 

functioneerde naar degene die binnen wilde 

treden. De keuken werd begrenst door 

een tweetal kamers, de ‘aardappelkamer’ 

(opslagkamer voor etenswaren) en de bijkeuken. 

De kamer welke met nadruk als meest privé 

werd gezien was de slaapkamer.41 

De huidige situatie in de Tannenwaldstraße 

is op een aantal gebieden overeenkomstig met 

de oude organisatie. Voor deze vergelijking 

zijn twee woningen aan de Tannenwaldstraße 

gebruikt, nummer 28 aan het doorlopende 

deel en nummer 26a aan de sackgasse. 

Nummer 26a gebouwd in 1965 vertoont de 

meeste overeenkomsten. Hier komt men de 

woning binnen in een later toegevoegde entree 

welke naar de hal leidt. De woning veranderd 

langzaam in een privé retraite, een verlangen 

tot rustig en zelfvoorzienend leven. Het 

publieke karakter werd overgenomen door de 

bar, cafe of ‘Stube’. De woning als onttrekking 

van de polymorfe leefomgeving in het 

homogene familie milieu.42 De hal en de entree 

zijn hierbij de producten van de woning als 

privédomein. De keuken heeft in de woning de 

controlefunctie overgenomen van de eetkamer. 

De dragende wand in het midden van de 

woning lijkt een tweedeling in meer openbaar 

en een meer privé te maken. Op de begane 

grond omvat het privé gedeelte de woonkamer, 

op de benedenverdieping de slaapkamers. 

De woning op nummer 28 stamt oorspronkelijk 

uit 1921, maar is eind 1999 ingrijpend 

gerenoveerd.  Het eerste wat opvalt is de eerder 

beschreven plaatsing van de ingang in de 

zijgevel. Verder is de oude structuur van keuken 

(tegenwoordig badkamer) naar eetkamer 

(tegenwoordig slaapmaker) met hierachter de 

woonkamer (tegenwoordig open keuken naar 

aanbouw) nog te herkennen. De Duitse tendens 

om de verschillende functies binnen het wonen 

uit elkaar te halen en elk een eigen kamer te 

geven is in de woning goed zichtbaar. 

Het grootste verschil tussen de woning van 

1700 en de huidige Wassenbergse woning 

is het algehele privé karakter. Dit is verre 

van bijzonder gezien het feit dat dit een 

veel beschreven fenomeen is en geldt voor 

grote delen van Europa. Wat wel opvalt bij 

het vergelijken van de beide woningen aan 

de Tannenwaldstraße is het kleine verschil 

in organisatie. Afgezien van de plaatsing 

van de ingang zijn deze vrijwel identiek. 

Dit is opvallend te noemen gezien de totaal 

verschillende context waarin ze zich bevinden. 

De grootschalige, openbare doorlopende straat 

ten opzichte van de sackgasse met een meer 

privé karakter en een veel kleinere korrel.

40 Ik ben me ook hier ervan 
bewust dat in tegenstelling 

tot de sackgasse het 
begrensde woondomein 

per definitie een privé 
gebied is. Echter zijn er 

binnen dit domein nuances 
te benoemen welke naar 
een meer privé of  meer 

openbaar karakter neigen.

41 Heribert Heinrichs, 
“Wassenberg, Geschichte 

eines Lebensraum” (1987). 
p 338

42  D. Olsen, “The City as a 
Work of  Art” (1986) zoals 

geciteerd in A. Madanipour, 
“Public and private spaces 

of  the city” (2003)

39 H. Arendt, “The Human 
condition” (1958) zoals 

geciteerd in Kenneth 
Frampton, “Towards a 

Critical Regionalism: Six 
Points for an Architecture 

of  Resistance” (1983)
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Het programma van de ontwerp opgave wordt 

gevormd door de eengezinswoning en de 

lokale typologie van de meergezinswoning. De 

eengezinswoning probeert een reactie te geven 

op wat Frampton de reactie van het lichaam op 

de tactiliteit van de gebouwde vorm noemt. De 

eengezinswoning vormt zo een antwoord op de 

vraag hoe materialiteit een tektonische bijdrage 

kan leveren aan de architectuur. Gezien 

de complexiteit in de samenkomst van de 

verschillende programmatische onderdelen is 

juist de omgang met programma de focus in het 

ontwerp van de meergezinswoning. Hier gaat 

het om de interactie tussen lokale invloeden en 

de verschillende functies in het woongebouw.   

In het onderzoek naar de regio Wassenberg 

sprak het percentage voor zich, de sackgasse is 

een lokaal verschijnsel te noemen. Om met zowel 

de ééngezinswoning als de meergezinswoning 

een optimale regionale inbedding te bereiken 

is gekozen beide woningen aan een sackgasse 

te situeren. De sackgasse ligt ten noorden van 

de onderzochte microregio en is zodoende een 

sackgasse van de Tannenwaldstraße. De straat 

ontwerp proloog
 lokaal fenomeen als uitgangspunt

43 Het draaipunt is het 
einde van de sackgasse wat 
een dubbele breedte heeft 
t.o.v. de rest van de straat, 
dit maakt het keren van 
autoverkeer mogelijk.

is gepositioneerd op de grens van de bebouwde 

kom waardoor de woningen geconfronteerd 

worden met zowel het natuurlijke geweld ten 

noorden als het stedelijk weefsel ten zuiden. 

Deze plaatsing daagt uit tot het vanuit meerdere 

perspectieven beschouwen van de regionale 

inbedding. 

De sackgasse ontspringt loodrecht op de oksel 

van de Tannenwaldstraße en de In der Els. De 

straatwand van de Tannenwaldstraße wordt 

door de toevoeging van twee volumes aan 

weerszijde van de sackgasse afgemaakt. Dit geeft 

de sackgasse tevens een ‘verborgen’ ingang wat 

het privé gevoel verhoogt. In de eerste 50 meter 

wordt de invloed van het landschap duidelijk 

aangezien de straat ‘verzinkt’ naarmate de straat 

vordert. Na 50 meter bereikt de sackgasse het 

beschermd gebied van het natuurpark Schwalm-

Nette. Na de draai naar rechts loopt de straat 

iets omhoog richting de meergezinswoning. De 

ééngezinswoning is aan het einde van de sackgasse 

aan het zogenaamde draaipunt43 gesitueerd. Dit 

punt functioneert tevens als parkeerplek voor de 

ééngezinswoning.
Afbeelding rechterpagina:
profielen van de sackgasse
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It is possible to argue that when pursuing Motta’s ‘building the site’, the specific 

culture of the region -that is to say, its history in both geological and agricultural 

sense- becomes inscribed into the form and realization of the work. This 

inscription, which arises out of ‘in-laying’ the building into the site, has many 

levels of significance, for it has a capacity to embody, in built form, the prehistory of 

the place, its archeological past and its subsequent cultivation and transformation 

across time.44

-Kenneth Frampton-
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Met het inbedden van het gebouw in haar 

context omschrijft Frampton de aanzet voor 

het ontwerp van de eengezinswoning. Dit 

is tevens het punt waarop de theorie van 

Frampton enigszins los gelaten wordt en waar 

het onderzoek zijn materialisering vindt in de 

vorm van de eengezinswoning. Het tektonisch 

gebruik en voorkomen van het materiaal spelen 

hierin de hoofdrol. De ontwerp beschrijving 

bevat veel referenties naar de visie en denkwijze 

van de Amerikaanse architect Louis I. Kahn, 

zijn manier van omgang met materialen heeft 

als inspiratiebon gediend in de totstandkoming 

van het ontwerp.

In het volgende stuk zal besproken worden hoe 

de regio zijn weerslag vindt in de contouren van 

het ontwerp. Bij het bespreken van de ruimtelijke 

sequentie wordt de nadruk gelegd op de rol van 

het materiaal in de ruimtelijke organisatie van 

de woning waarna het materiaal tot in detail 

besproken wordt. 

fundament/contouren

Op de plek van het kavel van de woning gaat het 

landschap iets omhoog. De woning adopteert 

dit hoogteverschil wat resulteert in een spit level 

indeling. De ligging op een heuvelrug geeft 

de woning tevens een optimaal uitgangspunt 

voor het benutten van de vergezichten richting 

het natuurgebied Schwalm-Nette wat net 

ten noorden van de woning ontspringt. De 

ruimte welke hier optimaal van profiteert 

is de woonkamer. Met een ligging richting 

het natuurgebied ten noorden ontvangt de 

woonkamer echter niet het gewenste zonlicht. 

Het doortrekken van het topografische 

hoogteverschil in het dakvlak speelt hier op in 

wat zorgt voor een verspringing in het zadeldak. 

De lichtstraat die zo ontstaat vangt het zonlicht 

wat in de ochtend en avond voor een dramatisch 

strijklicht over het plafondvlak zorgt. Door het 

volume van de woning aan de noordoost zijde 

uit te laten steken dringt het zonlicht door tot 

in de gehele woonkamer en de krijgt de woning 

een open en ruimtelijke karakter. Daarnaast 

bieden de ramen tot natuurlijk ventilatie. 

Een van de meest opvallende regionale 

verschijnsels manifesteert zich in de 

hogeropgaande gevel. Door zowel de zijgevels 

als het dakvlak van de woning terug en lager 

te plaatsen ten opzichte van de voor- en 

achtergevel lijkt de voorgevel het achterliggende 

volume te overklassen wat resulteert in een 

scherp silhouet. Het benadrukken van de gevel 

als representatieve component ligt in lijn met 

het lokale gebruik in de Tannenwaldstraße. 

Hier lijken de voorgevels een formele functie 

te vervullen waarbij ze worden gereduceerd 

tot een monotoon vlak. Zoals in het hoofdstuk 

eengezinswoning

44 Kenneth Frampton, 
“Towards a Critical 
Regionalism: Six Points 
for an Architecture of  
Resistance” (1983)
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5.1 

Foto van de 
Tannenwaldstraße 

genomen vanaf het begin 
van de sackgasse.

Foto van het silhoutte van 
de eengezinswoning.  

6.2 

EENGEZINSWONING
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‘de regio’ omschreven is valt deze reductie 

voornamelijk toe te schijven aan de homogene 

materialiteit van de gevel. De leesbare 

ritmische opbouw van de gevelopeningen 

met een relatief diepe negge dragen verder 

bij aan deze ervaring. In het ontwerp van de 

eengezinswoning is gekozen voor een expliciete 

materialisering passend bij het karakter van 

de gevel. Het statige, representatieve orgaan 

wordt kracht bij gezet door dit te materialiseren 

in een materiaal dat een ondoordringbaarheid 

uitstraalt en past in de lokale bouwcultuur; 

baksteen. Baksteen geeft de gevel een tactiele 

en leesbare verschijning, hier wordt later in dit 

hoofdstuk dieper op ingegaan. 

In tegenstelling tot de zware baksteen gevels zijn 

de zijgevels van de woning in hout uitgevoerd. 

Deze gevels functioneren als lichte huid welke 

gericht zijn op de interactie van de woning met 

de directe omgeving. De houten gevel is door 

de houtskeletbouw (HSB) constructie minder 

streng in het toelaten van raamopeningen 

waardoor een optimale afstemming van 

de ruimte met de omgeving gecreëerd kan 

worden. Met name de noordgevel laat een 

grote mate van transparantie toe waardoor het 

de vergezichten richting het bosgebied mogelijk 

maakt. Twee transparante taatsdeuren zorgen 

ervoor dat de tuin achter de woning direct 

betrokken wordt bij de woonkamer zodat deze 

als extra ruimte kan functioneren. Ook bij de 

dichte houten geveldelen is een dialoog met het 

materiaal aangegaan wat geresulteerd heeft in 

een functionele gelaagdheid.

ruimtelijke sequentie

De tektonische ontwerp houding beperkt 

zich niet tot het exterieur van de woning. De 

ruimtelijke organisatie en met name de wijze 

waarop de bewoner door de sequentie heen 

wordt geleid is gebaseerd op de baksteen 

tactiliteit die het gevelaanzicht bepaald heeft. 

Het volgende stuk gaat in op de beleving van de 

verschillende ruimtes en op de manier waarop 

het materiaal naast de sfeer van deze ruimtes 

ook de sequentie vormgeeft. 

entree

De entree wordt aangegeven door een lange 

verticale opening in de westgevel van de 

woning. De baksteen van de gevel is hier 

doorgetrokken in de optrede naar de voordeur 

welke achter in de negge geplaatst is. Na het 

openen van de deur gaat het baksteen over 

in een eiken vloer welke in de looprichting 

gelegd is. Het binnengaan wordt begeleid door 

een bakstenen wand welke de twee split levels 

van elkaar scheidt. De entree gaat voorbij 

aan de installatieruimte (vloerverwarming)/

bergruimte en de toilet waarna de relatief lange 

gang in de keuken uitkomt. De lange gang is 

gekozen om de afstand tussen bewoner en 

straat te vergroten. Hier wordt afstand gedaan 

van de traditionele Wassenbergse woning die 

eerder beschreven is. De woning is immers niet 

meer te benoemen als publiek domein wat in de 

17e eeuw vanzelfsprekend was. 

keuken & bijkeuken

De keuken is een grote open ruimte welke als 

organisatorische spil van de woning dienst 

doet. De ellipsboog in het metselwerk biedt een 

blik op de woonkamer en het achterliggende 

landschap. Daarnaast is het mogelijk van de 

keuken direct naar de bovenverdieping door te 

steken.

In de hoek van de HSB gevel zorgt een groot 

raam voor het grootste deel van de lichtinval, 

door de zuid-oost oriëntering wordt met name 

EENGEZINSWONING
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Entree. Foto genomen 
vanaf de voordeur richting 

de keuken.

Keuken met in de 
achtergrond de 

woonkamer op de split 
level verdieping.

EENGEZINSWONING
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Trap die door de parallel 
lopende wanden naar 
boven wordt begeleid.

Woonkamer met eethoek.

EENGEZINSWONING
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De overloop op de eerste 
verdieping met eerste de 
badkamer en daarna de 

slaapkamers.

Foto van een van de 
slaapkamers kijkend 

richting de woonkamer. De 
slaapkamers profiteren van 

het indirecte licht dat van 
het dak af kaatst. 

EENGEZINSWONING
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de ochtendzon hierdoor binnengelaten. Het 

raam is vormgegeven zodat de afmeting niet 

in de stramienmaat van de woning (2500 mm) 

past, waardoor de kolom van het gelamineerde 

portaal zichtbaar is. In combinatie met het 

zichtbaarheid van de overige kolommen in de 

HSB gevel zorgt dit voor een constructieve 

leesbaarheid van de woning. De complete 

constructieve geleding van primair (kolommen/

portalen) en het afdragen van de balkenlaag 

op de metselwerk tussenwand is hierdoor 

zichtbaar. 

woonkamer

De woonkamer wordt binnengetreden door 

onder de ellipsboog een trapje op te lopen. De 

ellipsboog vormt zo de dramatische overgang 

van de gesloten, meer introverte keuken naar de 

open en transparante woonkamer. Met name 

de hoogte van 4,5 meter tot de nok valt hier op. 

Het kleine trapje gaat na het ‘bordes’ dat op 

het niveau van de woonkamer ligt over in een 

langere trap die naar de eerste verdieping leidt. 

De trap verdwijnt na enkele treden achter een 

tweede steense bakstenen wand welke parallel 

aan de tussenwand staat. Hier wordt het 

gebruik van baksteen als navigator doorgezet. 

De tweede wand verkleint de woonkamer 

waardoor hier een intiemere, enigszins aparte 

ruimte ontstaat. Daarnaast is er een bakstenen 

open haard in de wand verwerkt.

De complete noordgevel van de woonkamer 

is transparant uitgevoerd waardoor optimaal 

gebruik wordt gemaakt van de ligging richting 

het Schwalm-Nette gebied. Twee transparante 

taatsdeuren bieden toegang tot de tuin.

tuin

De eikenvloer van de woonkamer loopt onder 

de taatsdeuren door in een eiken vlonder welke 

de tuin van de woning vormt. Van binnen 

gezien lijkt de woonkamer zo door te lopen 

tot buiten. Het subtiele verschil tussen beide 

vloeren zijn de kieren in de vlonder welke de 

aarde zichtbaar maken. Gezien het feit dat de 

tuin ver buiten de paden van het natuurpark en 

aan de rand van de zone waar niet gebouwd 

mag worden ligt, heeft deze een sterk privé 

karakter. Daarbij ontneemt de woning in 

combinatie met de heuvel waarop zij gebouwd 

is het zicht vanuit de sackgasse.

bovenverdieping

De bovenverdieping bestaat uit een overloop 

die over de gehele breedte van de woning loopt. 

Aan de westzijde van de overloop bevindt 

zich het lange raam dat de ingang aangeeft. 

De rollaag welke dit raam in tweeën deelt ligt 

onder het peil van de verdiepinsvloer waardoor 

de onderkant van het kozijn achter de vloer 

verdwijnt. De overloop lijkt zo geen fysiek 

einde te hebben wat ook hier de connectie met 

de landschappelijke context versterkt. Aan 

de overloop liggen drie slaapkamers en de 

badkamer.

materialiteit

“It’s important that you honor the material 

you use. You don’t say…‘We have a lot 

of material around; we can do it one way, 

we can do it another.’ That’s not true. 

You can only do it if you honor the brick 

and glorify the brick instead 

of just shortchanging it.” 45

De manier waarop Kahn het materiaal de 

eer gaf die het verdiende was door de dialoog 

aan te gaan. De Socratische dialoog aan het 

begin van dit verslag is hier een voorbeeld 

van. Er schuilt meer achter deze discussie 

EENGEZINSWONING

45 My Architect, a son’s 
journey (2003). Video. 
Kahn, N. Onbekend.
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dan in eerste instantie doet vermoeden. Kahn 

ondervraagt hier het materiaal baksteen 

waarbij baksteen antwoord geeft naar gelang 

het verwachtingspatroon van het materiaal. 

Baksteen geeft een eerlijk antwoord. De 

houding die Kahn aan baksteen toekent kan als 

tektonisch geïnterpreteerd worden.

In het ontwerp van de eengezinswoning is 

de tektonische dialoog met de materialen 

baksteen, hout en zink aangegaan. Hierbij is 

geprobeerd verder te gaan dan ‘wat wil jij zijn?’. 

Kahn doelt op de fysieke gedraging van het 

materiaal, op de manier waarop op basis van de 

materiaaleigenschappen aan de constructieve 

verwachting voldaan wordt. Naast een 

constructieve associatie kan het onderwerp 

van de dialoog te maken hebben met sfeer, 

tactiliteit of uitstraling. In het ontwerp worden 

deze vragen beantwoord naar gelang het type 

ruimte of de functie van het element waarop het 

materiaal van toepassing is. 

baksteen

In zowel het exterieur als het interieur van 

de woning speelt baksteen en prominente rol. 

De gevel aan de straatkant is de belangrijkste 

scheiding tussen de harde buitenwereld en het 

knusse milieu binnen. De keuze voor baksteen 

zet de functie van bescherming bieden extra 

kracht bij. Hier wordt bewust ingespeeld op het 

ondoordringbare karakter van steen. Door een 

uitgekrabde voeg toe te passen benadrukken de 

schaduwranden de zwaarte van de individuele 

stenen. Dit past tevens bij het lokale gebruik de 

gevel niet na te voegen. 

Op de plekken waar een overspanning 

gerealiseerd is komt het materiaal volledig tot 

zijn recht. De in Kahn’s dialoog voorgestelde 

boog is hier achterwegen gelaten. Een 

dergelijke overspanning verplicht het gebruik 

van halfronde ramen welke in de hedendaagse 

bouwwereld ongebruikelijk en kostbaar zijn. 

Daarnaast past een dergelijke raamvorm niet in 

het lokale straatbeeld. Gekozen is om het type 

metselwerk latei te laten afhangen van de lengte 

van de overspanning. De rollaag wordt gebruikt 

bij een overspanning tot 800 mm. Dit gezien 

de geringe krachtoverdraging van verticaal 

geplaatste stenen. De enige uitzondering 

hierop is de rollaag boven de voordeur. Deze 

rollaag overspant 1100 mm maar hoeft geen 

krach over te dragen. Bij een overspanning 
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groter dan 800 mm wordt een anderhalfsteense 

strek toegepast. De strek waaiert uit in de 

vorm van een trapezium waardoor er een 

diagonale krachtafdraging ontstaat. Wanneer 

de overspanning groter wordt dan 1500 mm 

fungeert  een penant als extra ondersteuning. 

De verschillende typen overspanningen zeggen 

op deze manier iets over de limitaties van de 

overspanning zelf.  

De geringe dakhoek maakt het doormetselen 

van de gevels moeizaam, aan de dakrand 

moeten een groot aantal stenen scherp 

afgesneden worden. Dit gaat tegen de 

natuur van het materiaal in met als gevolg 

dat de hogeropgaande wand geen strakke 

maar een golvende daklijn zal vertonen. De 

boerenvlechting biedt hier de uitkomst. Door 

de laatste rijen stenen in een beitel (driehoekige 

vorm red.) haaks op de rand te metselen, 

hoeven de stenen niet scherp gesneden te 

worden. De boerenvlechting is een voorbeeld 

van het respecteren van de behandeling van het 

materiaal op een logische manier.  

Na het binnenlopen van de woning blijft 

baksteen de dragende functie vervullen. 

Waar de gevel de complete HSB invulling 

ondersteund in de nok van het gebouw, 

draagt de tussenwand de balkenlaag van 

de verdiepingsvloer. Waar de gevel naast 

een constructieve ook een beschermende 

functie heeft, heeft de tussenwand zowel een 

constructieve als een begeleidende taak. De 

sterk aanwezige horizontale voeg voert van 

de entree naar de keuken, onder de ellipsboog 

door naar de woonkamer. Hier begeleid een 

tweede baksteen wand de trap naar boven. Ook 

de traptreden rusten op metselwerk wat haar 

functie als constructief materiaal versterkt. De 

focus in deze ruimtelijke sequentie ligt op het 

moment van het passeren van de ellipsboog. 

De overspanning in de tussenwand  heeft een 

lengte van 2450 mm. Gezien de plaatsing 

van de overspanning is die gerealiseerd door 

middel van een ellipsboog in plaats van de 

gebruikelijke segmentboog. De ellipsboog 

wordt geconstrueerd aan met een zogenaamde 

vlinder en een lager poringspunt. Dit houdt 

in dat de radius exponentieel kleiner wordt 

richting de aanzet van de boog. Vergeleken met 

de segmentboog draagt de ellipsboog een groter 

percentage van de kracht verticaal af. Dit is 

wenselijk aangezien de grotere dwarskracht 

Afbeeldingen v.l.n.r.:
- hogeropgaande gevel
- strek
- boerenvlechting
- rollaag tussen de voordeur 
en het raam erboven
- ellipsboog
- opstapje van de entree
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niet opgenomen kan worden door het korte, 

resterende wandje rechts van de boog. Voor 

meer informatie is in het hoofdstuk ‘tekeningen’ 

de technische tekening van de uitzetting van de 

ellipsboog toegevoegd. 

Vergelijkbaar met de boerenvlechting kan een 

hedendaags probleem opgelost worden met een 

traditionele constructievorm. De balustrade 

boven de ellipsboog geeft de bovenkant van 

de tussenwand een liggerwerking zodat die in 

staat is de balkenlaag van de eerste verdieping 

te dragen.

zink

In de negge van de bakstenen gevels wordt 

een derde materiaal geïntroduceerd: zink. De 

regionale vertaling van het gevelbeeld schrijft 

een diepe negge voor. De overheersende 

windrichting van Wassenberg is het westen. 

Hierdoor heeft de baksteen gevel op het 

gebied van water en vuilbelasting het meest te 

verduren. Met name het horizontale vlak van 

de dagkant vraagt om een bescherming van 

het baksteen. Hoewel een volledig bakstenen 

negge in het verleden vaak werd toegepast zijn 

lucht- en watercondities dermate verslechterd 

dat dit in het huidige milieu ongewenst is. Zelfs 

wanneer de bakstenen dorpel onder een hoek 

van 45 graden geplaatst wordt is vervuiling 

niet te voorkomen. Een kritische blik richting 

het materiaal baksteen is hier gewenst. Zink 

staat bekend als bescherming (in de vorm van 

verzinken) en heeft een hoge verwerkbaarheid 

als bladmateriaal, twee vereisten voor de 

bescherming van de negge. Ook hier is de 

dialoog toonaangevend geweest voor de keuze 

en detaillering van het materiaal. 

Naast de neggen is ook het dak met zink 

bekleed. Het zink kan dankzij de hoge 

bewerkbaarheid vrijwel naadloos tegen de 

hogeropgaande bakstenen gevel gelegd worden 

wat het dak een strak uiterlijk geeft. Het zinken 

dak is kierloos dankzij de felsnaden waardoor 

het makkelijk te onderhouden is, dit is gezien de 

grote hoeveelheid bomen en hoge beplanting 

in de directe omgeving geen onnodige luxe. 

Na verloop van tijd vormt zich op de zinken 

dakbedekking, evenals de negge bekleding, een 

patineerlaag wat zink resistent maakt tegen de 

eerder omschreven vervuiling.

Zink kan geleverd worden in banen tot 20 
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meter lang. Dit betekent dat beide dakvlakken 

in banen van boven tot beneden gelegd kan 

worden. Aangezien gehele banen de compositie 

van de gevels verstoort is gekozen om met 

korte banen te werken die naar rechts aflopend 

gelegd zijn. Dit refereert naar de schubleien 

Rijndaken met Oud-Duits motief.46 Deze 

lokaal veel voorkomende dakvorm wordt van 

de wind af gelegd zodat de leistenen niet van 

het dak worden geblazen.

hout

Hoewel baksteen het meest aanwezige 

materiaal is in de eengezinswoning bestaat 

het grootste deel van de constructie uit een 

gelamineerd houten driescharnier spant met 

verspringing ingevuld met een HSB gevel. De 

constructieve geleding is in de gehele woning 

zichtbaar gehouden. Op de begane grond is de 

balkenlaag zichtbaar. In de woonkamer zijn de 

gordingen duidelijk zichtbaar. In de detaillering 

is de hiërarchie goed zichtbaar doordat het 

dakpakket op de spanten geplaatst waardoor 

de gordingen diep tussen de spanten liggen. 

De verticale delen van de spanten lopen van 

buiten naar binnen waardoor aan beide zijden 

van de gevel zichtbaar zijn. Gezien de relatief 

hoge λ van lariks ligt de Rc waarde gemeten 

door het spant op 2,42 m2K/W, net onder de 

Rc-waarde van een gemiddelde spouwmuur.47 

De HSB gevel is bekleed met lariks planken 

welke met een sponning-lip principe aan 

elkaar bevestigd zijn. Om een gelaagdheid in 

de houtfacade aan te brengen zijn er planken 

aangebracht op de naden van elke andere 

planken. De horizontale planken doorbreken 

daarmee de strenge verticaliteit van de 

hogeropgaande gevel die het hout inkadert. 

De ramen zijn omkaderd met dezelfde planken 

waardoor ook hier  diepe negge ontstaan. 

De spanten steken het verst uit waardoor de 

gevel drie lagen kent. Lariks staat bekend als 

weerbestendig, vergelijkbaar met hardhout. 

Het is enigszins vettig en daardoor heel goed 

bestand tegen vocht en rot. De kleurstof zal op 

den duur door wind en regen uitspoelen. De 

zilvergrijze kleur zal het eerst verschijnen op de 

horizontale geveldelen. Gezien de overheersend 

westenwind zullen de terugliggende planken 

langer de gele kleur behouden wat de diepte in 

de gevel versterkt. Uiteindelijk zal door invloed 

van zonlicht op deze zuidgevel al het lariks 

verkleuren.

Afbeeldingen v.l.n.r.:
- overgang tussen dak en 
dakgoot
- dakgootdetail
- bovenaanzicht dak
- aflopende zinkbanen
- detail houten gevel
- interieur aanzicht van 
houten gevel

46 Rijndaken met een 
Oud-Duits motief  worden, 
zonder uitzondering op 
veel grotere historische 
gebouwen gebruikt. Een 
voorbeeld hiervan is de 
St. George kerk. De foto 
hierbeneden is gemaakt van 
een deel van het dak van 
deze kerk. 

47 De gemiddelde Rc-
waarde van een spouwmuur 
met een opbouw van 100 
mm metselwerk, 40 mm 
luchtspouw, 80 mm en 100 
mm kalkzandsteen ligt net 
boven de 2,5.
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Naast de sackgasse kwam er nog een 

verschijnsel sterk naar voren in het regionaal 

onderzoek, te weten de meergezinswoning. 

Een woontypologie die niet te ontkennen valt 

wanneer over Wassenberg gesproken wordt. 

Zoals eerder besproken bestaat 31% van de 

Duitse woningbouw uit meergezinswoningen. 

In Wassenberg is dit een percentage van 

18%48, hoewel dit lager ligt dan het landelijk 

gemiddelde is het na de eengezinswoning met 

afstand het populairste woningtype. 

Aangezien de meergezinswoning meerdere 

gebruikers huisvest biedt de mogelijkheid het 

regionale onderzoek op een programmatische 

opgave toe te passen. 

Het doel van dit deel van de opgave is het 

implementeren van lokale invloeden in het 

programma van de meergezinswoning. Dit 

programma is  ruimtelijk uitgewerkt waarbij de 

nadruk ligt op de relatie tussen en sequentie van 

de verschillende ruimtes die het programma 

voorschrijft. Zowel de materialiteit als de 

contouren van het ontwerp zijn gebaseerd op 

de eengezinswoning en zullen zodoende alleen 

behandeld worden wanneer die van invloed 

zijn op het programma. 

Ondanks het feit dat de focus van dit 

afstudeerproject op de eengezinswoning 

ligt zou de opgave niet compleet zijn zonder 

de programmatische uitwerking van de 

meergezinswoning.

organisatie

De meergezinswoning wordt zoals de naam doet 

vermoeden door meerdere gezinnen bewoont. 

In Wassenberg ligt dit aantal gezinnen tussen 

de 2 en 7. De Duitse wetgeving maakt het 

middels een partitie akte mogelijk een woning 

formeel op te delen wat de elke bewoner mede-

eigenaar maakt.49 Er kan gekozen worden 

voor een organisatie waarbij de bauherr50 

het initiatief neemt een meergezinswoning te 

bouwen. Tegen het einde van de bouw of na de 

oplevering verkoopt de bauherr de verschillende 

einliegerwohnungen51, deze gezinnen worden 

de mietparteien genoemd. Het is ook mogelijk 

dat de meergezinswoning door een collectief 

geïnitieerd wordt. In dit geval wordt het kavel 

onder de verschillende partijen verdeeld. 

Voor het ontwerp van de meergezinswoning 

is uitgegaan van de bouworganisatie met de 

bauherr als initiatiefnemer. Wassenberg is één 

van de weinige steden in de omgeving met een 

economisch gezond klimaat wat geen last heeft 

van krimp. Het is dan ook realistisch aan te 

nemen dat een dergelijk initiatief denkbaar is in 

de huidige economische situatie. Om dit kracht 

meergezinswoning

48 Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen.
http://www.nrw.de 
(geraadpleegd op 27-5-
2012).

49 Bundesministerium 
der Justiz. Gesetz über 
das Wohnungseigentum 
und das Dauerwohnrecht 
(Wohnungseigen-
tumsgesetz), I. Teil
Wohnungseigentum (1951).

50 Bauherr kan in het 
Nederlands vertaald 
worden met aannemer. 
In het geval van de 
meergezinswoning is de 
aannemer echter veelal 
particulier.

51 Een einlieger is een 
persoon die een huis in 
bezit heeft zonder eigenaar 
te zijn van het kavel 
waarop dit gebouwd is.
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Foto van de entree  
Middelste ruimte) 
genomen van het 

onderzoeksmodel. Het 
kleine raam is zichtbaar 
door de lichtinval uit de 

woonkamer. 

Entree van de andere kant 
bekeken.
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bij te zetten is aangenomen dat de bauherr 

zijn eigen woning en een relatief klein aantal 

van 2 einlieger woningen bouwt. Om meer 

uit een dergelijke investering te halen wordt 

de meergezinswoning als woon-werk gebouw 

gezien voor de bauherr. 

Wassenberg is een klein dorpje wat profiteert 

van haar ligging op de grens van Duitsland en 

Nederland. In het bedrijven register komen dan 

ook veel recreatief georiënteerde organisaties 

voor. Het grootste deel van de in Wassenberg 

gevestigde bedrijven opereert echter in de 

bouwsector. Het grootste deel zijn kleinere 

bedrijven met een focus op ambachtelijk 

werk. Voorbeelden hiervan zijn ambachtelijke 

glaskunst en glashandel, dakbedekking met een 

specialisme in leisteen en plaatbedekking (koper, 

lood, zink) en verschillende gespecialiseerde 

saneringsbedrijven.52 De meergezinswoning zal 

zodoende een meubelbouw werkplaats bevatten 

waar de bauherr zijn beroep als meubelmaker 

kan uitoefenen.

ontwerp

Zoals in de introductie van dit hoofdstuk 

omschreven zullen hier alleen de aspecten 

behandeld worden die een relatie met het 

programma van de meergezinswoning. 

entree

Een typologische eigenschap van de 

meergezinswoning is de gezamenlijke entree. 

Na het binnengaan fungeert de entree als 

organisator van de verschillende woningen. 

Dit maakt de entree tot de enige plek in de 

meergezinswoning waar de verschillende 

gebruikers elkaar zullen ontmoeten. Aan de 

hand van het onderzoek naar de regionale 

cultuur kan geconcludeerd worden dat de 

buurgemeenschap tot op de dag van vandaag 

een centrale plek heeft in de Wassenbergse 

gemeenschap. Dit is tevens een zelf ondervonden 

verschijnselen. Tijdens het onderzoek naar 

de verschillende sackgassen raakte ik aan de 

praat met een bewoonster. Ze vertelde dat het 

gebruikelijk is dat de buren opgenomen worden 

in de vriendenkring. 

De functie van de entree in het ontwerp 

van de meergezinswoning gaat verder dan 

organiseren, het is een aangename hoge ruimte 

waar in verbleven kan worden. De bewoners 

kunnen de keuze maken samen een tasse kaffee 

te drinken of even bij te kletsen. Het contact 

met de woningen is op een dergelijke manier 

vormgegeven dat er contact is via kleine ramen 

zonder dat dit een voyeuristisch karakter heeft. 

De bewoners kunnen op de hoogte blijven van 

wat er in de entree gebeurt of zich terug trekken 

zonder bekeken te worden. 

werkplaats

Waar de entree de toegang naar de woningen 

verzorgt heeft de werkplaats van de bauherr 

zijn eigen entree. Deze wordt gevormd door een 

transparante taatsdeur in de gevel ten westen 

van de entree. Naast de transparante voorgevel 

biedt een vierkant raam zicht op het interieur 

van de werkplaats vanaf de sackgasse. Door 

het volume van de einlieger woningen iets naar 

voren te plaatsen worden zowel de hoofdentree 

als de entree naar de werkplaats ingeleid door 

de uitstekende wand die zichtbaar is vanaf de 

sackgasse.

Wanneer de bauherr zijn woning binnen 

wil gaan kan hij dit doen door achter in de 

werkplaats de bakstenen wand door te steken 

naar de bibliotheek/studiekamer van zijn 

woning. Hier kan de administratie direct in

MEERGEZINSWONING

52 Ibid.: 48.
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Foto genomen vanaf de 
aankomstrichting van de 

sackgasse.

Foto van de positionering 
van de meergezinswoning 

achter de bestaande 
woningen van de 

Tannenwaldstraße.
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woning van de bauherr

De woning van de bauherr wordt binnengetreden 

op de eerste verdieping. Vergelijkbaar met 

de eengezinswoning volgt de leefkeuken na 

de entree. De keuken bevat tevens het kleine 

raam met zicht op de collectieve entree. Vanuit 

de keuken kan tussen de bakstenen wanden 

de tweede verdieping bereikt worden. Hier 

bevinden zich de badkamer en de slaapkamers. 

Wanneer vanuit de keuken de kleine trap naar 

beneden wordt gelopen naar de woonkamer. 

Vanuit de woonkamer kan de trap afgelopen 

worden naar de bibliotheek/studeerkamer en 

uiteindelijk de tuinkamer.

De verschillende vertrekken van de woning 

zijn middels een spiraal achter elkaar geplaatst. 

Door de ramen op strategische plekken in deze 

sequentie te plaatsen heeft de bauherr een 

360 graden panorama wanneer hij door zijn 

woning loopt. 

woning van de einlieger

De twee einlieger woningen zijn vergelijkbaar 

van opzet. De woningen zijn relatief klein met 

een oppervlakte van 110 m2. Een split level 

invulling waarbij de woonkamer lager in de 

benedenwoning en hoger in de bovenwoning 

liggen, geeft beide woningen een ruimtelijk 

karakter. Door het kleine hoogteverschil 

functioneren de woonkamers als tuinkamers 

welke los van de rest van de woning ervaren 

wordt. De woonkamers bevatten tevens de 

kleine doorkijk richting de collectieve entree.

tuin

Bij de tuin van de meergezinswoning komt 

de invloed van het lokale gebruik op het 

programma en het ontwerp tot uiting. De 

tuin wordt gezien als één van de meest privé 

vertrekken van de woning. De bakstenen gevels 

van de meergezinswoning zijn op strategisch 

wijze gebouwen om dit alle bewoners te kunnen 

bieden. De woning van de bauherr is de enige 

met een directe toegang tot de tuin. Hier biedt 

het terugvouwen van de gevel een gedeelte van 

de tuin wat afgeschermd is voor de overige 

bewoners. De einlieger woningen hebben een 

loggia welke als buitenruimte dienst doet. De 

loggia’s worden ingekapseld door de naar 

binnen gevouwen oostgevel. Zo hebben ook 

beide einlieger woningen een buitenruimte die 

uit het zicht ontnomen wordt. 

Via de entree is de collectieve tuin op de begane 

grond te bereiken. Deze heeft een vergelijkbare 

functie als de entree zelf.

MEERGEZINSWONING
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Met het ontwerp van de een- en 

meergezinswoning is een mogelijke vertaling 

gemaakt van de theorie van Frampton 

naar regionale architectuur. De kritische 

houding heeft een mix van moderne en 

traditionele elementen opgeleverd binnen de 

landschappelijke context van stadt Wassenberg. 

De ontwerpen als reflectief middel bevestigen 

Frampton’s beeld van regionale architectuur. 

Regionalisme is iets anders dan de grootst 

mogelijke hoeveelheid lokale materialen 

gebruiken of het kopiëren van een eenvoudige 

vorm van construeren welke onze voorouders 

gebruikten. Regionale architectuur komt het 

dichtst in de buurt van de actuele levensconditie 

welke mensen het meest thuis laat voelen in 

hun omgeving. Deze architectuur gebruikt niet 

alleen de bodem, het vormt een reflectie van de 

actuele culturele situatie.53

Na Lefaivre en Tzonis voegt Frampton 

echter een extra dimensie aan het kritisch 

regionalisme toe, een extra doel waar het 

kritisch regionalisme als middel voor ingezet 

moet worden: een architectuur van verzet. Hij 

gaat verder dan comfort, accommodatie en 

reflectieve expressie. Met zijn nadruk op de 

plek biedt het kritisch regionalisme een perfect 

middel tot verzet. Frampton waarschuwt voor 

de subtiele destructie door de aanhoudende 

globalisatie. De vraag is echter of globalisering 

werkelijk als een destructieve vorm omschreven 

kan worden en of traditionele culturen 

daadwerkelijk niet opgewassen zijn tegen de 

dreiging van de globalisering. 

Tijdens het ontwerpen van de woningen werd 

het antwoord op deze vragen langzaam helder in 

de vorm van een tegenstelling in de theorie van 

Frampton. De traditionele cultuur is onderhevig 

aan eenzelfde vorm van evolutie die Frampton 

omschrijft wanneer hij het over regionale 

architectuur heeft. Hij stelt dat historische 

bouwtradities alleen geïmplementeerd kunnen 

worden waneer ze een overlevingskans hebben 

in de moderne samenleving. In het onderzoek 

naar de lokale cultuur van Wassenberg kwam 

een vergelijkbare ontwikkeling naar voren. Wat 

voor architectuur geldt, geldt ook voor cultuur. 

Frampton stelt echter dat het vergaan van een 

traditionele cultuur welke op geen manier 

stand kan houden in de huidige maatschappij, 

het gevolg is van aanhoudende mondialisering. 

Het is echter een feit dat deze mondialisering 

ervoor heeft gezorgd dat de cultuur en 

architectuur van Wassenberg opgewassen 

is tegen de moderne levensbehoeften. De 

lokale eigenaardigheden zorgen ervoor dat 

de globalisering  op verschillende manieren 

geïmplementeerd en zo opnieuw tot regionale 

verschillen leiden. Regionale architectuur zal 

dus blijven bestaan.

epiloog

53 L. Mumford. The South 
in Architecture (New York: 
Harcourt, Brace, 1941), 30.
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Aan de hand van het ontwerp van de woningen 

kan gesteld worden dat Frampton’s kritisch 

regionalisme boven alles een waardevol 

instrument is om begrip en respect te 

ontwikkelen voor de omgeving waarin we 

ontwerpen en bouwen. De nucleus van het 

kritisch regionalisme ligt in het ontdekken 

en erkennen van de invloed van de kleine 

architectonische verschillen die een regio 

definiëren. Dit is essentieel in de inpassing 

van architectuur in zijn lokale context en deze 

te doen versterken en zou zodoende de focus 

moeten zijn van de stroming.

Op het punt waar het onderzoek dieper in gaat 

op de tektonische benadering van regionale 

architectuur in de vorm van het ontwerp voor 

de eengezinswoning kwam een opmerkelijk 

aspect aan het licht. Door de dialoog aan 

te gaan met het materiaal is een eerlijkheid 

in het gebruik van materialen zichtbaar 

gemaakt welke synoniem is gaan staan voor 

het begrip tektoniek in dit afstudeerproject. 

Deze tektonische houding heeft geresulteerd 

in een leesbare, ambachtelijke woning die 

een vanzelfsprekende waardering lijkt af te 

dwingen.

Tot slot kan gesteld worden dat het kritisch 

regionalisme per definitie een representatie 

van de actuele leefomstandigheden van een 

bepaalde regio is. Dit tijdloze karakter lijkt een 

aspect te zijn waar Frampton naar op zoek is. 

Hij zet zich af tegen het traditionele verleden 

evenals de vooruitstrevende avant garde. Door 

de architectuur op de langzaam veranderende 

omgeving en lokale cultuur te baseren ontstaat 

een architectuur die met zijn tijd mee gaat, 

iets dat lang zal voortduren. Dit maakt het 

kritisch regionalisme een type architectuur dat 

naast vandaag de dag ook in de toekomst een 

belangrijke rol zal spelen. 

EPILOOG
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Dit hoofdstuk bestaat uit verschillende 

technische uitwerkingen van de eengeinswoning 

en de meergezinswoning. De tekeningen die 

hierin zijn opgenomen dienen als verdere 

verduidelijking van de in het ontwerp 

besproken aspecten als tektoniek, tactiliteit en 

ruimtelijkheid.

Het niveau van uitwerken correspondeert met 

de ontwerpopgave. De technische tekeningen 

van de eengezinswoning zijn zodoende op 

een grotere schaal toegevoegd vergeleken 

met de organisatorische tekeningen van de 

meergezinswoning. De gebouwen zullen ook in 

deze volgorde worden behandeld.

tekening
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